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Повідомлення 
громадян

37511
ЗАРЕЄСТРОВАНО  ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО  
КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА 

ІНШІ ПОДІЇ

.

ЗАРЕЄСТРОВАНО 
КРИМІНАЛЬНИХ 

ПРАВОПОРУШЕНЬ

1449
СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛІВ 
ПРО  АДМІНІСТРАТИВНІ 

ПРАВОПОРУШЕННЯ

3075

430
РОЗКРИТО ТЯЖКИХ 
ЗЛОЧИНІВ

32 РОЗКРИТО ОСОБЛИВО 
ТЯЖКИХ ЗЛОЧИНІВ

Середній час прибуття: 

- По району - 5 хв  0 сек;

У відділі створено дві СОГ:

одна –основна;

друга – резервна.

Швидкість прибуття поліції на 

місце події

Грабежі – 14

Розбої – 4

Крадіжки -542

Хуліганство -6

Незаконні заволодіння автомобілями -2

Шахрайство – 178

Тяжкі тілесні ушкодження-5 

Сімейне насильство – 1

Структура повідомлень за видами
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Безпечні вулиці

ХУЛІГАНСТВО

Чинники ризику для жертв:

- стан алкогольного сп’яніння;

- рух поодинці в темний час доби в погано 
освітленому місці;

- наявність при собі грошей та дорогих речей, 
їх випадкове демонстрування оточенню.

Хто жертви?

Tиповий злочинець:

- не працює;
- зловживає алкоголем, наркотиками;
- раніше притягувався до відповідальності;
- вік 17 – 38 років.

Хто злочинці?

5
УСТАНОВЛЕНО 
ПОРУШНИКІВ

ЗАТРИМАНО

ДРІБНЕ ХУЛІГАНСТВО

5

1756

ПОГРАБУВАННЯ ТА РОЗБІЙ

17
УСТАНОВЛЕНО 
ПОРУШНИКІВ

ЗАТРИМАНО17

18



Безпечні вулиці

Порушення правил торгівлі пивом, 
алкогольними, слабоалкогольними напоями 
і тютюновими виробами (ст.156 КУпАП)

За допомогою 
громадськості виявлено 
нелегальний продаж 
алкогольних напоїв.

- 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 уживанням 
алкогольних напоїв у публічних місцях, 
нелегальною торгівлею.

Для покращення роботи у 

даному напрямку необхідно:

НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ ПІДОБЛІКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?

Місця підвищеної небезпеки:
-Центральна частина міста 
Львова
-Район ринку «Добробут»
-Лісопаркова зона «Погулянка»

- 74 особи, які формально підпадають 
під адміністративний нагляд;
- 262 кривдники;
- 15 осіб, які перебувають  під 

адміністративним наглядом;

Протягом звітного періоду:
- здійснено 2500 відвідувань 
за місцем проживання та
проведено профілактичних 
бесід.

Незаконні вироблення, придбання, зберігання, 
перевезення, пересилання наркотичних засобів або 
психотропних речовин без мети збуту у невеликих 
розмірах (ст.44 КУпАП)

33

54
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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

РОЗКРИТО22

26

ШАХРАЙСТВА

РОЗКРИТО53

178

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



04 Безпека 
дітей



Безпека дітей Складено адміністративних протоколів:
- стосовно дорослих – 262;
- за невиконання обов’язків з виховання дітей – 91;
- за продаж неповнолітнім спиртних, 
слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів – 8;
- за доведення неповнолітнього до стану сп’яніння – 1;
- за насильство в сім’ї стосовно неповнолітнього –22 ;
- Розшукано 96 неповнолітніх, зниклих безвісти.
У навчальних закладах проведено 192 лекції і бесіди 
на правову тематику, щодо профілактики булінгу та як 
діяти в разі виявлення вибухонебезпечних предметів.

Робота, яку проведено:

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ 
ДІТЕЙ

3

ВИПАДКІВ ЗНИКНЕННЯ 
ДІТЕЙ

ЗНИК

?
96

ЗНАЙДЕНО ДІТЕЙ

ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО
В ПРИСУТНОСТІ ДІТЕЙ

96

92
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Домашнє
насильство

- удосконалювати навики працівників, що 
здійснюють реагування на факти вчинення 
домашнього насильства шляхом проведення 
додаткових навчань та тренінгів із залученням 
представників інших суб’єктів, які здійснюють 
свою діяльність у сфері протидії домашньому  
насильству.

- Офіцерам ювенальної превенції продовжити  
відвідування дітей за місцем проживання, 
навчання з метою виявлення дітей, що 
страждають від насильства.

Що потрібно зробити?

НАДІЙШЛО ВИКЛИКІВ

ВИЇЗДІВ ПОЛІЦІЇ 
НА АДРЕСУ

ТИМЧАСОВО ВИЛУЧЕНО ДІТЕЙ 
ІЗ СІМЕЙ (ЗА ІНІЦІАТИВОЮ 
ПОЛІЦІЇ та/або СЛУЖБОЮ 
У СПРАВАХ ДІТЕЙ)

НАПРАВЛЕНО ДО ШЕЛТЕРУ

16

480

1024

винесено термінових 
заборонних приписів 

ПРОВЕДЕНО ПРОФІЛАКТИЧНИХ  
БЕСІД НА ТЕМУ ДОМАШНЬОГО  
НАСИЛЬСТВА

ПРИТЯГНУТО ДО
АДМІНІСТРАТИВНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ЗА СТ. 173-2 КУпАП

100 %

338

50
472



НАЦІОНАЛЬНА 

ПОЛІЦІЯ

СЛУЖИТИ ТА ЗАХИЩАТИ
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