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Повідомлення 
громадян

215 137
КІЛЬКІСТЬ ПОВІДОМЛЕНЬ

ПОВІДОМЛЕНЬ 
ПРИЙНЯТО ТА ОБРОБЛЕНО 
у середньому за добу

.

ВИЇЗДІВ НА 
МІСЦЕ ПОДІЇ105 092

ЗЛОЧИНІВ 
ЗАРЕЄСТРОВАНО

8 313
АДМІНПРАВОПОРУШЕНЬ 

ЗАРЕЄСТРОВАНО

56 271

4 353
ЗАРЕЄСТРОВАНО 
ТЯЖКИХ ТА 
ОСОБЛИВО ТЯЖКИХ 
ЗЛОЧИНІВ

2 605 РОЗКРИТО ОСОБЛИВО 
ТЯЖКИХ ЗЛОЧИНІВ

Середній час прибуття: 

- обласний центр - 9 хв. 51 сек.;

- райони області – 13 хв. 46 сек.

По районам області щодобово на службу у 
середньому заступало 25 нарядів ГРПП.

В м. Миколаєві щодобово заступало 26 
нарядів УПП та УПО в Миколаївській області.

Швидкість прибуття поліції на 
місце події

Пограбування – 0,76 %

Розбої – 0,08 %

Крадіжки – 29,3 %

Хуліганство – 0,25 %

Викрадення автомобіля – 0,28 %

Шахрайство – 15,04 %

Тяжкі тілесні ушкодження  –  0,74 %

Тілесні ушкодження легкого та 
середнього ступеню тяжкості – 8,61 %

Наркозлочини – 12,89%

Структура злочинності за 
видами

589



02 Безпечні 
дороги



Безпечні 
дороги

- Перевищення швидкості.

- Порушення правил маневрування.

- Недотримання дистанції.

- Проїзд на заборонний сигнал світлофора.

- Порушення правил проїзду перехресть.

-  Порушення правил проїзду пішохідних 
переходів.

- Керування у нетверезому стані.

Причини

- Розміщення соціальної реклами щодо 
дотримання ПДР.

- Висвітлення в ЗМІ, на офіційних сторінках 
поліції та соціальних мережах  публікацій, 
спрямованих на підвищення рівня 
обізнаності суспільства у сфері БДР.

- Посилення контролю відповідних органів 
за станом доріг  та спільна робота з 
громадянським суспільством (включаючи 
представників об’єднаних територіальних 
громад - ОТГ) з метою попередження ДТП.

Заходи з покращення ситуації 
(саме поліція, у співпраці)

73% ЛЕГКОВІ

19% ВАНТАЖНІ

8% МОТО

ЗА ВИДАМИ ТРАНСПОРТУКОЛИ ЧАСТІШЕ 
ТРАПЛЯЮТЬСЯ?

ТОП-5 
АВАРІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ДІЛЯНОК

2 220
ЗАГАЛЬНА 

КІЛЬКІСТЬ ДТП

ДТП ЗА УЧАСТЮ ДІТЕЙ

ПОСТРАЖДАЛО ОСІБ

ЗАГИНУЛО ОСІБ

ПОСТРАЖДАЛО ДІТЕЙ

УПРАВЛІННЯ АВТО 
НАПІДПИТКУ (130 КУпАП)2 224

97

115

993

80

105

ВИКРАДЕНЬ АВТОМОБІЛІВ

Вечірній час 
(з 17 до 18 

години)

1. Км 280 – км 285 автодороги М-05 «Київ-
Одеса»
2. Км 162 автодороги Н-11 «Дніпро – 
Миколаїв (через м. Кривий Ріг)
3. Км 105-106 автодороги Н-24 
«Благовіщенське – Миколаїв (через 
м. Вознесенськ)» 
4. Км 130-132 автодороги Н-11 «Дніпро – 
Миколаїв (через м. Кривий Ріг)»
5. Км 90 – км 92 автодороги Н-24 
«Благовіщенське – Миколаїв (через 
м. Вознесенськ)» 



Безпечні 
дороги

ПРИКЛАДИ ДТП Й РОБОТИ 
ПОЛІЦІЇ ЗА НИМИ

30.08.2022 о 20:45 на спецлінію «102» надійшло повідомлення, що у м. Новий Буг Баштанського 
району на вулиці Миколаївській  водій невстановленого автомобіля скоїв наїзд на велосипедиста, який 
від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці пригоди. Водій автомобіля з місця події зник.

Дане повідомлення зареєстровано до Єдиного обліку відділення поліції № 1 
(м. Новий Буг) Баштанського районного управління поліції від 30.08.2022.

Під час виїзду на місце події працівниками поліції вжито заходів щодо встановлення особи 
загиблого, оглянуто місце ДТП, вилучено уламки скла передніх фар та повторювачів напрямку руху.

У ході опитування свідків було встановлено, що до скоєння даного кримінального 
правопорушення може бути причетна невідома особа, яка у період з 20:20 до 20:30 рухалася на 
легковому автомобілі марки ВАЗ 2107 або  ВАЗ 2105, синього кольору, по вул. Миколаївська з центру 
міста у напрямку вул. Москаленка. Даний автомобіль ймовірно має механічні пошкодження правої 
передньої фари, повторювачів направлення руху, капоту, лобового скла тощо.

У результаті вжитих спільних заходів наступного дня поліцейськими розшукано автомобіль ВАЗ 
2105 та 27-річного водія.  

У ході досудового розслідування слідчими призначено та проведено низку експертиз, 
встановлено всі обставини ДТП, зібрано докази вини водія у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього 
руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння». 
Справу направлено до суду.

Звернутися до державних та комунальних 
власників автомобільних доріг з метою:

- влаштування напрямних острівців для зміни 
траєкторії руху на дорогах державного 
значення області перед населеними 
пунктами: м. Миколаїв, м. Нова Одеса,
м. Вознесенськ, м. Первомайськ 

- встановлення дорожніх огороджень на 
ділянках доріг державного значення 
від міста Миколаєва до с. Весняне (М-14); від 
м. Миколаєва до м. Нова Одеса (Н-24); від 
м. Миколаєва до с. Калинівка (Н-11);

- забезпечення нормативного освітлення 
доріг державного значення в межах 
населених пунктів: с. Коблеве, с. Красне, 
с. Нечаяне, с. Половинки. с. Себине, 
с. Костянтинівка, м. Нова Одеса, с. Дорошівка, 
с. Ракове, м. Вознесенськ, смт. Олександрівка, 
м. Первомайськ

Що треба зробити 
для покращання безпеки руху 
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Безпечні 
вулиці

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?

15 УСТАНОВЛЕНО 
ПОРУШНИКІВ

ЗАТРИМАНО

ДРІБНЕ 
ХУЛІГАНСТВО

5

36221

ПОГРАБУВАННЯ ТА РОЗБІЙ

70 УСТАНОВЛЕНО 
ПОРУШНИКІВ

ЗАТРИМАНО34
71

311 тис. грн.
ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО



Безпечні 
вулиці

МІСЦЯ ДЕ НАЙБІЛЬШЕ 
СКОЄНО ЗЛОЧИНІВ

Проспект Героїв України 
в районі зупинки “Млин”

Площа Перемоги

Проспект Центральний – 
3 Слобідська

6 Слобідська

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

- Звернутись 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

27 травня в ході проведення 
оперативно-розшукових заходів 
затримано гр. Ю., 1960 р.н., який 25 
березня  за адресою: м. Вознесенськ по 
вул. Шевченко, перебуваючи в стані 
алкогольного сп’яніння, погрожуючи 
застосуванням зброї, діючи умисно, із 
корисливих мотивів, висунув вимогу 
передати йому належні пенсіонеру С. 
пенсійне забезпечення у розмірі 
3 тис. грн., після заволодіння коштами з 
метою приховання злочину Ю. наніс 
численні тілесні ушкодження та 
спричинив удушення потерпілому в 
результаті чого потерпілий помер. За 
фактом розпочато кримінальне 
провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) 
Кримінального кодексу України. 

13 липня за адресою:
 м. Южноукраїнськ, 
вул. Енергобудівників, 17, у місцевого 
мешканця, пенсіонера Б., 1946 р.н., 
невідомий, з нагрудного карману, 
шляхом ривка, відкрито заволодів 
грошовими коштами в сумі 450 грн. 
Вжитими оперативно-розшуковими 
заходами встановлено та затримано 
місцевого мешканця, раніше 
судимого гр. Б. 1992 р.н. 
За фактом розпочато кримінальне 
провадження за ч. 1 ст. 186 (Грабіж) 
Кримінального кодексу України. 



Безпечні 
вулиці

НЕЗАКОННА ТОРГІВЛЯ  
АЛКОГОЛЕМ

- 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:
 - Залізничний вокзал 
Миколаїв Пасажирський;
- Ринок «Колос»;
- Район Міжміського 
автовокзалу;
- вул. Колодізна;
- паркова зона «Народний 
сад».

У області на обліку поліції 
перебувають 3 142 особи.
Серед них:
- 1288 раніше засуджених;
- 1761 кривдників;
- 93 особи під адміністративним 
наглядом.

Протягом звітного періоду:
- здійснено 3500 відвідувань за 
місцем проживання;
- проведено 3000 
профілактичних бесід.

НАРКОЗЛОЧИНИ

147
ЗЛОЧИНИ, СКОЄНІ В 

СТАНІ  АЛКОГОЛЬНОГО 
СП’ЯНІННЯ

384

1 072

Виявлено нелегальний 
продаж алкогольних напоїв.
Складено 384 протоколи 
(за ст. 156 КУпАП – 328, за 
ст. 164 КУпАП – 56), з 
незаконного обігу вилучено 
1755 літрів лікеро-горілчаних 
виробів та на 
правопорушників накладено 
стягнення у вигляді штрафів 
на суму близько 422 тис. 
гривень.
З незаконного обігу вилучено 
54 кг наркотичних речовин. 
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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

77 ЗАТРИМАНО

РОЗКРИТО2051

5348

ШАХРАЙСТВА

12 ЗАТРИМАНО

РОЗКРИТО380

1583

Спосіб проникнення
Вільний доступ
Злам дверей, вікон, воріт

- 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

КРАДІЖОК З 
ОСЕЛЬ 

ГРОМАДЯН

Квартира
Приватний будинок
Дача, гараж

Місце скоєння крадіжки

- заволодіння коштів з банківських рахунків 
(карток) громадян з використанням мережі 
Інтернет;
- заволодіння грошовими коштами під 
приводом придбання товарів за 
допомогою соціальних мереж та веб - 
ресурсу ОЛХ;
- заволодіння грошовими коштами під 
приводом надання послуг за допомогою 
соціальних мереж та веб - ресурсу ОЛХ.

Найбільш поширені види 
шахрайства

51 ЗАТРИМАНО

РОЗКРИТО

ЗАВДАНО ЗБИТКІВ

476

598

ШАХРАЙСТВА

13 ЗАТРИМАНО

РОЗКРИТО

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО

305

1 251

Спосіб проникнення
Вільний доступ
Злам дверей, вікон, воріт

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО

8 000 тис. грн.

2 000 тис. грн.

12 889 тис. грн.

- 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 ЗБИТКІВ20 484 тис. грн.



Безпечне 
житло, оселя

- Провести інформаційну кампанію 
серед населення, направлену на 
підвищення правової обізнаності 
громадян, у тому числі в частині 
запобігання правопорушенням.

Що треба зробити?

Проведено понад 350 
профілактичних 
відпрацювань пунктів 
прийому вторсировини та 
металобрухту, ломбардів та 
місць можливого збуту 
викраденого майна.

З метою профілактики 
перевірено 647 осіб раніше 
судимих за злочини 
майнового характеру.

ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?

Надіслано 305 запитів до 
банківських установ у рамках 
розслідувань.

Надіслано 234 запити до 
мобільних операторів.
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Безпека дітей

Складено 1233 адміністративних протоколів:
- стосовно дорослих – 1194;
- за невиконання обов’язків з виховання дітей – 568;
- за продаж неповнолітнім спиртних, слабоалкогольних напоїв, 
тютюнових виробів – 42;
- за доведення неповнолітнього до стану сп’яніння – 49;
- за насильство в сім’ї стосовно неповнолітнього – 30;
- стосовно неповнолітніх – 39.
Розшукано 267 неповнолітніх, зниклих безвісти.
У дитячих закладах проведено 194 лекцій і бесід на правову 
тематику, щодо профілактики булінгу та як діяти в разі виявлення 
вибухонебезпечних предметів.

Що робила поліція?

30.10.2022 о 16:30 у с. З. чоловік привіз додому 
знайдений ним у полі снаряд, який викинув з 
автотранспорту у подвір'я домоволодіння. У 
результаті цього, зазначений боєприпас вибухнув, а 
його 12-річний родич отримав множинні осколкові 
поранення

ЗЛОЧИНИ 
ПРОТИ ДІТЕЙ

69

ВИПАДКІВ ЗНИКНЕННЯ 
ДІТЕЙ

ЗНИК

?

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ  
З ДІТЬМИ

268

ЗНАЙДЕНО ДІТЕЙ

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДІТЕЙ

СІМЕЙНЕ НАСИЛЬСТВО
ЗА УЧАСТЮ ДІТЕЙ

ВИПАДКИ НАКЛАДЕННЯ 
СТЯГНЕННЯ ЗА ПРОДАЖ 
АЛКОГОЛЮ ДІТЯМ

267

69

59

42
- 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
(сімейне)
насильство



Домашнє
(сімейне)

насильство

НАДІЙШЛО ВИКЛИКІВ

ВИЇЗДІВ ПОЛІЦІЇ 
НА АДРЕСУ

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

НАПРАВЛЕНО ДО ШЕЛТЕРУ

12

5 404

СКЛАДЕНО ЗАБОРОННИХ 
ПРИПИСІВ

ПРИТЯГНУТО ДО
АДМІНІСТРАТИВНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ЗА СТ. 173-2 КУпАП

100 %

2 112

932

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

- Інспекторам 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».

42

1719
ПРОВЕДЕНО ПРОФІЛАКТИЧНИХ  
БЕСІД НА ТЕМУ ДОМАШНЬОГО  
НАСИЛЬСТВА



07 Зброя, 
вибухівка



Зброя, 
вибухівка

ЗЛОЧИНІВ З 
ВИКОРИСТАННЯМ 

ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ

22
ВИЛУЧЕНО 

ВИБУХІВКИ (КГ)

1,5 кг

 - 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.

- Додатково інформувати громадян про звільнення 
від кримінальної відповідальності при 
добровільній здачі зброї.

Що треба зробити?

ВИЛУЧЕНО  
НЕЗАКОННОЇ ЗБРОЇ

ОДИНИЦЬ 
БОЄПРИПАСІВ 

ВИЛУЧЕНО 

129 25 432



08 Довіра 
громадян



Довіра 
громадян

ДІЛЬНИЧНІ 
НА ПРИЙОМАХ

14 177

МАТЕРІАЛИ ПРО 
РОБОТУ ПОЛІЦІЇ  У 
ЗМІ / ІНТЕРНЕТІ

1 432

6 793
ПРИЙНЯТО ЗВЕРНЕНЬ 

ГРОМАДЯН

ОПРАЦЬОВАНО / 
УЖИТО ЗАХОДІВ

6 793 Здійснюється ретельний 
розгляд кожного звернення та 
приймається обґрунтоване 
рішення.

- У засобах масової інформації постійно 
висвітлюються пріоритетні напрямки 
діяльності ГУНП в Миколаївській області у 
боротьбі із злочинністю, профілактиці 
правопорушень та заходи, що вживаються 
правоохоронцями для стабілізації 
оперативної обстановки.

- Систематично проводяться заходи щодо 
забезпечення безперешкодної діяльності 
засобів масової інформації у висвітлені 
роботи поліції, прозорості та відкритості у 
співпраці, доступу журналістів до інформації, 
яка їх цікавить та викликає суспільний 
резонанс.

- Організовується залучення представників 
мас-медіа до проведення заходів ГУНП із 
послідуючим їхнім висвітленням у ЗМІ.

543 КІЛЬКІСТЬ СКАРГ 
НА РОБОТУ ПОЛІЦІЇ

Що треба зробити?

- розширити мережу поліцейських станцій та 
забезпечити їх відкриття у максимальній 
кількості територіальних громад області

- Ініціювати долучення  територіальних громад  
до проєкту «Поліцейський офіцер громади»

- Ініціювати прийняття органами місцевого 
самоврядування цільових програм, 
направлених на профілактику правопорушень 
та запобігання злочинності (на рівні громад, 
районів та області)
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Персонал
поліції

2 931
КІЛЬКІСТЬ 

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

ЗАДІЯНО У ЗАХОДАХ, КРІМ 
ОСНОВНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ

Крім виконання прямих 
функціональних обов’язків, 
поліцейські залучаються:
- до забезпечення публічного 

порядку під час проведення 
масових заходів, акцій, зібрань 
громадян;

- до несення служби на блок 
постах;

- до проведення оперативно-
профілактичних заходів.

- Некомплект кадрів.
- Перевантаження, що призводить до 
перевтоми.

ПРОБЛЕМИ З ПЕРСОНАЛОМ

НЕКОМЛЕКТ.  НАВАНТАЖЕННЯ НА 
ОДНОГО  ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

1 992
ЧОЛОВІКИ

939

2 013
ЖІНКИ

З ДОСВІДОМ 
РОБОТИ ПОНАД
3 РОКИ

Некомплект складає 487 
працівників.

Найбільше не вистачає 
працівників підрозділів слідства 
(12,3 %) та дізнання (23,2%), що 
створює додаткове навантаження 
слідчих та дізнавачів.

За звітний період звільнено 312 
осіб, з них 247 – за власним 
бажанням, 50 – через негативні 
чинники. 
Відправлено на навчання 210 
кандидатів.

До дисциплінарної відповідальності 
притягнуто 401 працівника поліції. Серед 
яких 31 – за невиконання вимог 
кримінального процесуального 
законодавства.

Покарано

Загалом заохочено 198 працівників поліції. 
Серед них 32 – за розкриття тяжких злочинів.

Нагороджено, заохочено
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Нагальні 
потреби 
поліції

ЧОГО ПОТРЕБУЄ ПОЛІЦІЯ?

-забезпечення ефективної реалізації державної 
політики у сфері профілактики правопорушень та 
злочинності шляхом розроблення та здійснення 
комплексу заходів, спрямованих на усунення причин 
та умов вчинення протиправних діянь, налагодження 
дієвої співпраці правоохоронних органів та місцевих 
органів виконавчої влади, а також удосконалення 
взаємодії з реалізації заходів спрямованих на 
підтримання та фінансування потреб з поліпшення 
матеріально - технічного забезпечення органів поліції 
за рахунок коштів, виділених місцевими бюджетами 
об'єднаних територіальних громад у рамках виконання 
програм у сфері протидії злочинності, забезпечення 
публічної безпеки та порядку;
- проведення обстеження адміністративних будівель 
поліції щодо можливості організації в них укриттів, 
опрацювати питання щодо вартості виконання робіт з 
їх облаштування;
- надання  до  Національної  поліції  України 
інформацію щодо потреб у матеріально-технічному 
забезпеченні підрозділів поліції області;
- підготовка пакетів документів для придбання та 
забезпечення Державною іпотечною установою 
доступного житла для поліцейських на умовах 
фінансового лізингу в межах виділених бюджетних 
асигнувань;
- проведення вибіркового аудиту енергоефективності, 
розглянути можливість застосування заходів щодо 
використання меншої кількості енергії при тому ж 
рівні комфорту в приміщеннях адмінбудівель поліції.

Як планується вирішувати 
проблеми?

1. Поліпшення  матеріально-технічного 
стану структурних підрозділів поліції 
Миколаївської області, зокрема:
- проведення реконструкції адміністративної 
будівлі відділення поліції № 2 Баштанського 
районного відділу поліції (м. Снігурівка), 
пошкодженої внаслідок бойових дій; 
- проведення реконструкції системи 
газопостачання на 3 адміністративних 
об'єктах поліції Миколаївській області.

2. Втілення принципу  безбар’єрності, 
забезпечення фізичної доступності для 
маломобільних груп населення, у тому числі 
осіб з інвалідністю, до будівель та споруд 
органів та підрозділів поліції.

3. Проведення ремонту та облаштування 
укриттів та бомбосховищ адмінбудівель.

4. Забезпечення  структурних   та 
територіальних підрозділів поліції 
електрогенераторами великої потужності 
(понад 10 кВт) для резервного  
електроживлення в умовах «блекауту» та 
систематичного відключення 
електропостачання. 

5. Додаткового ресурсного забезпечення 
підрозділів поліції, які залучаються до 
виконання завдань в зоні проведення 
бойових дій.   

6. Поліпшення соціального забезпечення 
працівників поліції Миколаївської області, 
забезпечення поліцейських житлом на 
умовах фінансового лізингу. 

7. Підвищення рівня ефективного та 
раціонального використання енергетичних 
ресурсів адмінбудівель поліції.
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Вжиті заходи з 
відсічі збройної 

агресії

1 374
ЗЛОЧИНІВ ЗА ФАКТАМИ 

ВЧИНЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ  
УКРАЇНИ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ 
рф ТА ЇХ ПОСОБНИКАМИ

Військовослужбовців рф 
затримано у порядку ст. 208 КПК 
України

Кримінальних проваджень в 
яких особам повідомлено про 
підозру138

- порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ) – 1 083;
- посягання на територіальну цілісність і недоторканість України (ст. 110 ККУ) – 82;
-     державна зрада (ст. 111 ККУ) – 2;
- колабораційна діяльнісь (ст. 111-1 ККУ) – 52;
- виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської 
федерації проти України, глорифікація її учасників (ст. 436-2 ККУ)- 155.  

з них:

32

Колабораційна діяльність

Розпочато 155 кримінальних 
проваджень за ст. 436-2 ККУ, з 
яких у 72 особам повідомлено 
про підозру та 49 кримінальних 
проваджень даної категорії 
скеровано до суду.

За ст. 111-1 ККУ розпочато 46 
кримінальних проваджень, у 
яких 13 особам повідомлено 
про підозру. Скеровано до суду 
12 таких кримінальних 
проваджень та 11 передано за 
підслідністю до інших 
правоохоронних органів



Вжиті заходи з 
відсічі збройної 

агресії

З 07.11.2022 ЗСУ звільнено приблизно 
1371,09 км території Миколаївської 
області, на якій розташовано 47 
населених пунктів.
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 47 деокупованих 
населених пунктах Миколаївського та Баштанського 
районів (проживає орієнтовно 16 000 цивільних 
громадян)

10 600 осіб перевірено на причетність до колабораційної, диверсійної 
діяльності спрямованої проти України

45 осіб виявлено, які ймовірно співпрацювали з окупаційною владою

131 здійснено виїздів працівниками вибухотехнічної служби

90,65 га обстежено територію вибухотехніками

527 вилучено вибухонебезпечних предметів

9 знищено вибухонебезпечних предметів

2



Вжиті заходи з 
відсічі збройної 

агресії

684 900
Перевірено транспортних засобів 

на блокпостах 

28 Виявлено осіб, які 
перебували у розшуку

26 Транспортних засобів, які 
перебували у розшуку 

17
Вилучено одиниць вогнепальної 
зброї 

1 935 Вилучено набоїв

5 Одиниць холодної зброї 38
Встановлено підозрілих 
осіб причетних до 
колабораційної діяльності

03.07.2022 співробітниками поліції на блок 
пості 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. 

09.08.2022 біля с. Мигія, Первомайського 
району на блок посту було зупинено т/з 
ВАЗ-2170, під керуванням мешканця 
с. Хлібодарівка, Херсонської області, гр. Я., 
1984 р.н., у якого під час огляду було 
виявлено та вилучено два магазини від 
автоматичної зброї АК, 30 патронів калібру 
5.45 мм, 2 ножі та предмет зовні схожий на 
гранату. Гр. Я. затримано в порядку ст. 208 
КПК України. Відомості внесені до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань за ч. 1           
           ст. 263 КК України (незаконне 
поводження зі зброєю, бойовими 
припасами або вибуховими речовинами).

РОБОТА БЛОКПОСТІВ



Вжиті заходи з 
відсічі збройної 

агресії

 1 956

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

1 150

кримінальних проваджень в 
яких особам повідомлено про 
підозру

1 054

кримінальних проваджень 
скерованих до суду

З 24.02.2022 року по 
31.12.2022 розпочато 
досудове розслідування 1895 
крадіжок, 54 грабежів та 7 
розбійних нападів.
У вчиненні майнових злочинів 
в умовах воєнного стану осіб 
злочинців повідомлено про 
підозру у 1098 кримінальних 
провадженнях за фактами 
вчинення крадіжок, 
47 – скоєння грабежів, 
5 – вчинення розбійних 
нападів.



Вжиті заходи з 
відсічі збройної 

агресії

У наслідок обстрілів та бойових 
дій на території області:

18 дітей загинуло 69 дітей травмовано

У період з 24.02.2022 по 31.12.2022 до територіальних (відокремлених) 
підрозділів ГУНП області надійшло:

195 звернення про безвісне зникнення 208 дітей

Ужитими заходами 

207 дітей розшукано

З початку війни із закладів 
різних типів, форм власності та 
підпорядкування на цілодобове 
перебування повернуто батькам 
(законним представникам) 1284 
дитини.
Евакуйовано 421 дитину, з них у 
межах України – 385 дітей, за 
кордон – 36.



Вжиті заходи з 
відсічі збройної 

агресії

Підрозділами вибухотехнічної служби поліції
1 585здійснено виїздів

оглянуто 798,53 га території

вилучено понад 3 118 боєприпасів

вилучено понад 1 922 кг вибухових речовин

знищено понад 1 450 вибухонебезпечних предмети

знищено понад 1 693,2 кг вибухових речовин

Поліцейські кінологи з початку війни залучались

664 рази до виконання службово-бойових завдань на блокпостах

з них 338 зі службовими собаками

167 разів до участі в забезпеченні патрулювання міст та населених пунктів

з них 80 зі службовими собаками

25.05.2022 інспектор-кінолог 
кінологічного центру зі спеціальною 
собакою «Гюрза», спільно із 
співробітниками СУ ГУНП області  
провели санкціонований обшук за 
адресою: Баштанський р-н., 
с. Старогорожине, вул. Центральна, 
61. В ході проведення обшуку було 
виявлено: АКСУ – 1 од., пістолет – 1 
од., граната РГД  із запалом – 1 шт., 
набої калібру 5,45 – 646 шт., 
мисливська рушниця – 1 од.

16.11.2022 в м. Снігурівка по 
вул. Центральна, 93, оглянуто 0,03 га 
підвального приміщення та бокси 
Філії АТ «Миколаївське обленерго» 
де було виявлено 
арт. снаряд 152 мм – 1 шт., арт. 
снаряд 125 мм (бронебійний) – 1 
шт., бойова частина РСЗВ «Град», 
пороховий заряд до арт. снарядів – 
1 шт., фрагменти ракети Р-77-1 – 1 
шт., димова шашка ДМ-11 – 1 шт.

провели   92   оператино-розшукові та інші профілактичні заходи  в ході яких було 

виявлено та вилучено:  4 од. зброї, 662 шт. набоїв та 3 вибухових пристрої

здійснили   31   виїзд за сигналом про мінування
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