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Повідомлення 
громадян

20362
КІЛЬКІСТЬ ПОВІДОМЛЕНЬ

ПОВІДОМЛЕНЬ 
ПРИЙНЯТО ТА ОБРОБЛЕНО 
ПРОТЯГОМ 10 СЕКУНД

65410 
сек.

ВИЇЗДІВ НА 
МІСЦЕ ПОДІЇ СОГ 1919

ЗЛОЧИНІВ 
ЗАРЕЄСТРОВАНО

1218
АДМІНПРАВОПОРУШЕНЬ 

ЗАРЕЄСТРОВАНО

2983

228 РОЗКРИТО ТЯЖКИХ 
ЗЛОЧИНІВ

10 РОЗКРИТО ОСОБЛИВО 
ТЯЖКИХ ЗЛОЧИНІВ

Середній час прибуття: 

- 9 хв. 

У районному управлінні поліції
створено дві СОГ.

Швидкість прибуття поліції на 

місце події

Пограбування – 4/4

Розбої – 2/2

Крадіжки з квартир – 11/9

Незаконні заволодіння автотранспортом – 1/1 

Хуліганство – 2/2

Тяжкі тілесні ушкодження – 3/3

Злочини пов'язані з НОН – 115/90

На території вчинено/розкрито
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Безпечні вулиці

ХУЛІГАНСТВО

Чинники ризику для жертв:

- стан алкогольного сп’яніння;

- рух поодинці в темний час доби у погано 
освітлювальних місцях;

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

Хто жертви?

Tипова особа злочинця:

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

Хто злочинці?

2
ВСТАНОВЛЕНО 
ПОРУШНИКІВ

ЗАТРИМАНО

ДРІБНЕ ХУЛІГАНСТВО

2

1542

ПОГРАБУВАННЯ ТА РОЗБІЙ

6
ВСТАНОВЛЕНО 
ПОРУШНИКІВ

ЗАТРИМАНО 
(тримання під 
вартою)

6

6



Безпечні вулиці

МІСЦЕ СКОЄННЯ 
ЗЛОЧИНУ

- ринок «Привокзальний»;
- район вулиць Г. Упа,
Городоцька; Окружна,
Сахарова.
- район вулиць Наукова,
В.Великого, Кн. Ольги.

- 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 на теми:
«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

.
08.05.2022 о 20:17 до Львівського РУП
№2 ГУНП у Львівській області надійшло
повідомлення зі служби 102 про те, що
08.05.2022 о 20:14 за адресою: вулиця
Городоцька буд.183, заявник повідомив
про те, що 10 хв тому двоє невідомих
осіб з якими заявник перебував, шляхом
ривка відкрито заволоділи його речами,
а саме: рюкзак в якому знаходився
ноутбук марки "НР" сірого кольору, моб.
телефон марки "Xiaomi Redmi Note9Pro"
чорного кольору, грошові кошти в сумі
800 грн, 2 банківські картки
"Приватбанк", зарядний пристрій. Сума
матеріальної шкоди 20000 грн.
За даним фактом відомості внесено до
ЄРДР за ознаками кримінального
правопорушення передбаченого
ч.4 ст. 187 КК України.
Працівниками ВКП Львівського РУП №2
ГУНП у Львівській області за скоєння
даного кримінального правопорушення
встановлені гр. Ш., 2000 р.н., та гр. М.,
1999 р.н.
09.05.2022 слідчим СВ Львівського РУП
№2 ГУНП у Львівській області вказаним
особам оголошено підозру у скоєнні
кримінального правопорушення
передбаченого ч.4 ст. 187 КК України

22.09.2022 о 13:34 до Львівського РУП №2 ГУНП
у Львівській області надійшло повідомлення зі
служби 102 про те, що 22.09.2022 о 13:34 за
адресою: м. Львів, вулиця Княгині Ольги, буд.5,
заявник повідомив про те, що щойно невідомий
чоловік (невисокого зросту, віком 40 років,
одягнений чорна кепка, чорна куртка,
худорлявої тілобудови, 165-169 см зросту)
погрожував що заріжить, опісля викрав у гр. Ч,
2004 р.н. телефон марки «Ксіомі 9НСТ»
(чорного кольору, без чохла), побіг у сторону
перехрестя вул. Сахарова - вул. Княгині Ольги та
сів у маршрутку.
За даним фактом відомості внесено до ЄРДР за
ознаками кримінального правопорушення
передбаченого ч.4 ст. 186 КК України.
Працівниками ВКП Львівського РУП №2 ГУНП у
Львівській області за скоєння даного
кримінального правопорушення встановлений
гр. І., 1984 р.н.
22.09.2022 слідчим СВ Львівського РУП №2
ГУНП у Львівській області вказаній особі
оголошено підозру у скоєнні кримінального
правопорушення передбаченого ч.4 ст. 187 КК
України



Безпечні вулиці

НЕЗАКОННА ТОРГІВЛЯ  
СПИРТНИМИ 
НАПОЯМИ ТА 
СКЛАДЕНО 
АДМІНВСТРАТИВНІ 
ПРОТОКОЛИ

- 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 вживанням 
алкогольних напоїв у публічних місцях, 
нелегальною торгівлею.

Що треба зробити?

НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ ПІДОБЛІКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?

Місця підвищеної небезпеки:
- Ринок «Привокзальний»;
- Ринок «Княжий»;
- район вулиць Г. Упа,  
Городоцька;
- район вулиць Наукова, 
В.Великого, Кн. Ольги.

У районі на обліку поліції перебувають 
259 осіб.
Серед них:
- 47 раніше засуджених;
- 200 сімейних насильників;
- 12 осіб, які перебувають під 
адміністративним наглядом;

Протягом звітного періоду:
- здійснено 985 відвідувань за 
місцем проживання;
- проведено 
985 профілактичних бесід.

НАРКОЗЛОЧИНИ

9
ЗЛОЧИНІВ, СКОЄНІ В СТАНІ  
АЛКОГОЛЬНОГО СП’ЯНІННЯ

114

90
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Безпечне 
житло, оселя Квартира

Приватний будинок
Гараж

Місце скоєння крадіжки

- Під час купівлі товарів через мережу 
Інтернет,(ОЛХ) та інші Інтернет ресурси.
- Під виглядом працівників банківських 
структур.
- Нібито, за звільнення близьких людей від 
відповідальності.

Види шахрайства

9 ЗАТРИМАНО

РОЗКРИТО9Вчинено 11 крадіжок з   

квартир, приватних   

будинків, гаражів, 

підвальних приміщень.

ШАХРАЙСТВА

14 ЗАТРИМАНО

РОЗКРИТО

ПОВЕРНУТО МАЙНА / ВІДШКОДОВАНО

26

108 тис. грн.

67

Спосіб проникнення
Вільний доступ
Злам дверей, вікон, воріт

ЗАВДАНО ЗБИТКІВ2 360 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



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 48 клопотань про
тимчасовий доступ до речей і
документів на утримання ухвал
суду і 54 клопотання на
отримання інформації від
мобільних операторів .

ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?

Проведено 11 зустрічей з мешканцями
району для роз’яснення ризиків за
яких можна стати жертвою злочину.
Надалі проводилось інформування
населення через соціальні мережі та
інформаційними листівками.
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Безпека дітей

Працівниками сектору ювенальної поліції складено 211 
адміністративних протоколів:
- стосовно дорослих – 209;
- за невиконання обов’язків з виховання дітей – 54;
- за продаж неповнолітнім спиртних, слабоалкогольних напоїв, 
тютюнових виробів – 11;
- за доведення неповнолітнього до стану сп’яніння – 1;
- за насильство в сім’ї стосовно неповнолітнього – 1;
- стосовно неповнолітніх – 2.
Розшукано 27 неповнолітніх, зниклих безвісти.
У дитячих закладах проведено 120 лекцій  бесід на правову тематику, 
щодо профілактики булінгу та як діяти в разі виявлення 
вибухонебезпечних предметів.

Що робила поліція?

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ 
ДІТЕЙ

0

ВИПАДКІВ ЗНИКНЕННЯ 
ДІТЕЙ

ЗНИК

?

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ  
З ДІТЬМИ ВІДСУТНІ

27

ЗНАЙДЕНО ДІТЕЙ

СІМЕЙНЕ НАСИЛЬСТВО
ЗА УЧАСТЮ ДІТЕЙ

ВИПАДКІВ БУЛІНГУ

ВИПАДКИ НАКЛАДЕННЯ 
СТЯГНЕННЯ ЗА ПРОДАЖ 
АЛКОГОЛЮ ДІТЯМ

27

0

0

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. 
- 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

- 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.

- Працівниками сектору протидії домашньому 
насильству взяти участь у проведенні 
всеукраїнської акції «16 днів проти 
насильства» та здійснювати  систематичні 
роз'яснювальні бесіди з населенням.

Що треба зробити?

НАДІЙШЛО ВИКЛИКІВ

ВИЇЗДІВ ПОЛІЦІЇ 
НА АДРЕСУ

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

НАПРАВЛЕНО ДО БУДИНКУ 
ДИТИНИ

16

42

786

ТИМЧАСОВИХ ЗАБОРОННИХ 
ПРИПИСІВ СКЛАДЕНО НА ОСІБ, 

ЯКІ ВЧИНИЛИ ДОМАШНЄ 
НАСИЛЬСТВО

ПРОВЕДЕНО ПРОФІЛАКТИЧНИХ  
БЕСІД НА ТЕМУ ДОМАШНЬОГО  
НАСИЛЬСТВА

ПРИТЯГНУТО ДО
АДМІНІСТРАТИВНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ЗА СТ. 173-2 КУпАП

100 %

452

16103
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Зброя, 
вибухівка

- Відпрацювання та 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.

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

Що треба зробити?
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ 

ЗІ  ЗБРОЄЮ

2

КІЛЬКІСТЬ  
ЗАРЕЄСТРОВАНОЇ ЗБРОЇ

ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З  
БОЄПРИПАСАМИ

ВИЛУЧЕНО 
ВИБУХІВКИ 

ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ 
З  ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМИ  

ПРЕДМЕТАМИ

ВИЛУЧЕНО  
НЕЗАКОННОЇ ЗБРОЇ

зареєстровано 
пристроїв для відстрілу 

гумовими кулями

1 1 0

3158 22 1803
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Довіра 
громадян

- 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 
безпечну ситуацію та роботу поліції в районі.

Що треба зробити?

КІЛЬКІСТЬ КОНТАКТІВ ПОЛІЦІЇ
З НАСЕЛЕННЯМ

УЧАСТЬ У МІСЦЕВИХ 
РОБОЧИХ ГРУПАХ

З ПУБЛІЧНОЇ (ГРОМАДСЬКОЇ)  
БЕЗПЕКИ

20362
12

За кожним зверненням проводиться ретельна
перевірка та приймається обґрунтоване рішення . 



Довіра 
громадян

КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКИХ ПРИЙНЯЛИ 
НАЧАЛЬНИКИ / ДІЛЬНИЧНІ 

НА ПРИЙОМАХ

Постійно інформується населення про стан 
криміногенної обстановки в районі за участю 
керівництва поліції

Щоб запобігти травмуванню дітей на дорогах 
з ініціативи начальника управління поліції 
поліцейські проводять бесіди серед учнів  в  
навчальних закладах

УНІКАЛЬНІ ПРИКЛАДИ

СПІЛЬНИХ ДІЙ ПОЛІЦІЇ ТА ГРОМАДИ

46 / 219

ЗУСТРІЧЕЙ З НАСЕЛЕННЯМ  
КЕРІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ ДО 
ПОЧАТКУ ВВЕДЕННЯ 
ВОЄННОГО СТАНУ

2

ВИЇЗНИХ ПРИЙОМІВ ДО 
ПОЧАТКУ ВВЕДЕННЯ 
ВОЄННОГО СТАНУ

2

МАТЕРІАЛИ
ПРО РОБОТУ ПОЛІЦІЇ  
У ЗМІ / ІНТЕРНЕТІ

73

1042
ЗВЕРНЕНЯ ПРИЙНЯТО ВІД 
ГРОМАДЯН ЩО НАДІШЛИ 

ПОШТОЮ

ОПРАЦЬОВАНО / 
УЖИТО ЗАХОДІВ

1042 Здійснюється ретельна 
перевірка по кожному 
зверненню та приймається 
обґрунтоване рішення.



08 Персонал
поліції



Персонал
поліції

248
КІЛЬКІСТЬ 

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

ЗАДІЯНО У ЗАХОДАХ, КРІМ 
ОСНОВНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ

Крім виконання прямих 
функціональних обов’язків, 
працівники  управління поліції 
постійно залучаються до несення 
служби по охороні публічного 
порядку.

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

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРСОНАЛУ

НЕКОМЛЕКТ. НАВАНТАЖЕННЯ НА
ОДНОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

139
ЧОЛОВІКИ

109

221

ЖІНКИ

З ДОСВІДОМ 
РОБОТИ ПОНАД
3 РОКИ

Некомплект складає 20 посад.

За звітний період звільнено 7 осіб, з 
них 6 – за власним бажанням, 1 – за 
порушення дисципліни

Відправлено на навчання 
4 кандидати.

До дисциплінарної відповідальності притягнуто 
51 працівника. 

Покарано. За що?

Загалом заохочено 29 працівників поліції. 

Серед заохочень –почесні грамоти.



9 Нагальні 
потреби 
поліції



Нагальні потреби 
Львівського РУП №2 

ГУНП у Львівській області

ЧОГО ПОТРЕБУЄ ПОЛІЦІЯ?

- Забезпечити участь працівників поліції 
у тренінгах із запобігання шахрайств.

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

Як планується вирішувати 

проблеми?

1. Потреба в оргтехніці.

2. Обладнати поліцейські станції 
відповідно до встановлених вимог.

3. Удосконалити навички працівників 
поліції з деескалації конфліктів.

4.   Підвищити кваліфікацію працівників 
поліції у протидії шахрайств у мережі    
Інтернет та телекомунікаційних мереж.
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