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Персонал
поліції01



ПОКАРАНО. 

До дисциплінарної відповідальності було
притягнено 59 працівників. 

За порушення службової дисципліни
зауваження отримали 31 особа;
догану - 20 осіб; 
сувору догану - 4 особи;
не повну посадову відповідність - 4 особи.

Персонал  поліції

З ДОСВІДОМ  
РОБОТИ БІЛЬШ 
НІЖ 3 РОКИ

ЧОЛОВІК

ЖІНОК

Окрім виконання прямих функціональних
обов’язків, працівники відділу поліції постійно
залучаються до охорони публічного порядку.

ЗАДІЯННЯ У ЗАХОДАХ
КРІМ ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ

Некомплект кадрів;
Перевантаження, що призводить до 
перевтоми;
Неможливість надати працівникам 
повноцінний відпочинок у відповідності до 
трудового законодавства

ПРОБЛЕМИ З 
ПЕРСОНАЛОМ

НЕКОМЛЕКТ.  
НАВАНТАЖЕННЯ НА 
ОДНОГО  
ПОЛІЦЕЙСЬКОГО
Некомплект складає 39
працівників (13,1 %)
За звітний період 
звільнено 17 осіб, з них: 
11 – за власним 
бажанням,  
6 – за станом здоров’я. 
Відправлено на навчання 
23 кандидата НАГОРОДЖЕНО, ЗАОХОЧЕНО.  

Загалом протягом 2018 року заохоченко 36
працівників поліції.
2 – за розкриття тяжких злочинів;
34 -за сумлінне виконання службових
обов’язків.

Серед заохочень були – премії, почесні
грамоти, подяки від голови
райдержадміністрації,  державна винагорода
«Вогнепальна зброя».

191

66

102КІЛЬКІСТЬ
ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

257



Повідомлення
громадян02



ЗЛОЧИНІВ  
ЗАРЕЄСТРОВАНО

5305

Швидкість прибуття поліції  на місце 
події:

Середній час прибуття наряду з моменту 
отримання завдання – 19 хв.  31 сек.

У відділі створено 2 слідчо-оперативні групи 
на цілодобовій основі

Структура повідомлень відносно
зареєстрованих злочинів по видах:

Крадіжки 42.45 %
Шахрайство 11, 05  %
Угон                           0,90  %
Пограбування 0, 66 %  
Хуліганство 0.45  %
Розбої 0,30 %

Повідомлення  громадян

35517
КІЛЬКІСТЬ  ПОВІДОМЛЕНЬ

ВИЇЗДИ НА МІСЦЕ 
ПОДІЇ

Розкрито тяжких 
злочинів 

РОЗКРИТО ОСОБЛИВО 
ТЯЖКИХ ЗЛОЧИНІВ

10881
АДМІНПРАВОПОРУШЕНЬ  

ЗАРЕЄСТРОВАНО

20

402

33334



Безпечні 
дороги03



ЗАГИНУЛО  
ОСІБ

УПРАВЛІННЯ АВТО НА  
ПІДПИТКУ (ст. 130 КУпАП)

ПОСТРАЖДАЛО  
ОСІБ

ВАНТАЖНІ

МОТО

77 %

16 %

7 %

ЛЕГКОВІ

Безпечні  
дороги

Заходи з покращення
ситуації 
- Проведення зустрічей у навчальних
закладах, автошколах та установах задля
формування негативного ставлення до
порушень Правил дорожнього руху
керування авто на підпитку
- Встановлення камер спостереження в
рамках програми «Безпечне місто»
- Використання приладів вимірювання
швидкості
- Проведення комплексних превентивних 
заходів з умовною назвою «Перевізник

.

АВАРІЙНО- НЕБЕЗПЕЧНІ 
ДІЛЯНКИ

м. Бровари, перехрестя 
вул. Гагаріна, Київська, 
Чорновола.

Автошлях М01

У світлу 
пору доби

КОЛИ ЧАСТІШЕ  
ТРАПЛЯЮТЬСЯ

ПО ВИДАХ 
ТРАНСПОРТУ

Причини

- Перевищення швидкості

- Порушення правил маневрування

- Недотримання дистанції

- Проїзд на забороняючий сигнал 
світлофора

- Порушення правил проїзду перехресть

- Керування у стані алкогольного сп’янінняПОСТРАЖДАЛО  
ДІТЕЙ1613

ЗАГАЛЬНА  КІЛЬКІСТЬ ДТП

103

31

4

409

48 УГОНІВ



ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ ЗАДЛЯ 
ПОКРАЩАННЯ БЕЗПЕКИ РУХУ?

1. Посилити контроль за 
дотриманням правил 
дорожнього руху

2. Забезпечення відповідності 
технічного стану доріг 

3. Популяризація Правил 
дорожнього руху та кодексу 
поведінки на дорогах серед
широких мас населення (у 
тому числі, і у дошкільних
закладах).

Безпечні  дороги

16 жовтня 2018 року у селі Пухівка Броварського району трапилася
дорожня пригода. Невідомий чоловік, керуючи автомобілем
«Hyundaі», здійснив наїзд на дівчинку-велосипедистку, яка везла на
задньому сидінні свою меншу сестру.
Водій не залишив дітей на дорозі. На власному авто він доправив їх
до лікарні. Після чого чоловік поїхав у невідомому напрямку.
Працівники медичного закладу оглянули дівчаток. На щастя 8-річна
дівчинка у результаті ДТП не постраждала. А її старша 13-річна
сестра отримала травму нижньої кінцівки.
Під час проведення невідкладних поліцейських заходів працівники
Броварського відділу поліції встановили та затримали особу водія.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286
Кримінального кодексу України.

ПРИКЛАДИ ДТП ТА РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ПО НИХ



Безпечні
вулиці04



ВСТАНОВЛЕНО  
ПОРУШНИКІВ

24
ХУЛІГАНСТВО

Безпечні  вулиці

Хто злочинці?

Tиповий злочинець:

-Не працює

-Зловживає алкоголем, наркотиками

-Раніше притягався до відповідальності

-Вік 17 – 38 років

Хто жертви?

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

35
ПОГРАБУВАННЯ

28 ВСТАНОВЛЕНО  
ПОРУШНИКІВ

11

86 ДРІБНЕ 
ХУЛІГАНСТВО

16
РОЗБІЙ

41 ВСТАНОВЛЕНО  
ПОРУШНИКІВВСТАНОВЛЕНО  

ПОРУШНИКІВ13



4 січня 2018 року, на одній з вулиць міста 32-річний раніше судимий
місцевий житель побив 60-річного пенсіонера та викрав у нього
мобільний телефон і золоту каблучку. Потерпілий одразу ж
повідомив про злочин на спецлінію поліції Київщини «102».
Завдячуючи оперативним діям наряду патрульних зловмисника
розшукали та затримали. У нього вилучили речові докази.
Підозрюваний зізнався у скоєному та надав правдиві покази.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2
ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

19 березня 2018 року, водій таксі відвіз двох пасажирів за вказаною
адресою – у смт Велика Димерка Броварського району. Під час
зупинки автомобіля чоловіки, погрожуючи ножем, відібрали у
керманича наявні гроші та втекли.
Потерпілий одразу ж приїхав до поліції та повідомив про розбій.
Співробітники Броварський відділ поліції провели комплекс
оперативно-розшукових дій і за гарячим слідом встановили та
затримали двох нападників. Ними виявилися місцеві жителі 22 та 24-
х років.
Зловмисників затримано та відкрито кримінальне провадження за ч.
2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

ПРИКЛАДИ ЗЛОЧИНІВ І  РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ПО НИХ Що треба зробити?

•Відновити освітлення в місцях, де
найчастіше скоюють злочини

• Встановити камери
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»

• Проводити інформаційно-
прогагандиську роботу з профілактики
правопорушень.

•Покращити стан технічного оснащення
підрозділу

Безпечні  вулиці

Ринки
Громадський 
транспорт
Парк

МІСЦЯ 
СКОЄННЯ  
ЗЛОЧИНІВ



За допомогою
громадськості було
виявлено факти нелегального
продажу алкогольних напоїв.
З незаконного обігу
вилучено 1451 г наркотичних
речовин.

Безпечні  вулиці

ЗЛОЧИНИ, СКОЄНІ В СТАНІ  
АЛКОГОЛЬНОГО СП’ЯНІННЯ

244
НАРКОЗЛОЧИНИ

9
ТОРГІВЛЯ САМОГОНОМ

В м.Бровари та Броварському районі проживають 915 осіб, 
які перебувають на обліку поліції. Серед них:
205 раніше судимі;
13 осіб під адміністративним наглядом; 210 сімейних 
бешкетників; 481 особа, що засуджені до покарання, не 
пов’язаного з позбавленням волі та 19 психічнохворих.

ПІДОБЛІКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ

Протягом звітного періоду 
щоденно відвідували 
громадян за місцем 
проживання, проведили
профілактичні бесіди.
Було проведено 112 рейдів

ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?

Що треба зробити?

•Своєчасно ставити осіб на облік та під 
адміністративний нагляд;

•Збільшити кількість та якість 
проведення профілактичних перевірок 
за місцем мешкання осіб, які 
знаходяться на обліку в поліції;

•Збільшити виявлення та 
документування правопорушень, 
пов’язаних з вживанням алкогольних 
напоїв в публічних місцях.

4



Безпечне  
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ОСІБ ВСТАНОВЛЕНО121

Безпечне житло,  оселя

ОСІБ ВСТАНОВЛЕНО

2252
КРАДІЖКИ

586
ШАХРАЙСТВО

МІСЦЕ СКОЄННЯ КРАДІЖКИ
Квартира

Приватний будинок

Дачі, гаражі

СПОСІБ ПРОНИКНЕННЯ:

Вільний доступ

Злам дверей, вікон, воріт

Види шахрайства

-Під час купівлі товарів через мережу Інтернет

-Під виглядом працівників банківських структур

-Нібито за звільнення близьких людей від 
відповідальності

Типова жертва

-Людина, що нехтує правилами зберігання 
особистого майна

-Людина, що шукає занадто “привабливі”
пропозиції в Інтернеті

-Занадто довірливі люди, або такі, що необізнані 
з особливостями роботи державних установ та 
банків 

548



Що треба зробити?

Проводити роз’яснювальну 
роботу у трудових 
колективах та відвідування 
за місцем проживання 
самотніх пенсіонерів, щодо 
запобігання майнових 
злочинів.

Встановити камери 
відеоспостереження на 
території Броварського 
району

ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?

З метою запобігання шахрайств працівники поліції
Броварського ВП проводять роз’яснювальну роботу:

- За допомогою ЗМІ постійно інформується населення
«Обережно, шахраї!»;
- На центральних вулицях м. Бровари розміщували
інформаційні білборди;
- Розповсюджено понад 2000 листівок щодо запобігання
шахрайства.

Встановили камери відеоспостереження у місцях
масового скупчення громадян.

Безпечне житло,  
оселя



Безпека
дітей06



Безпека дітей

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ  З ДІТЬМИ

24.11.2018 року до чергової частини Броварського відділу поліції о
надійшло повідомлення від працівника залізничного вокзалу «Бровари»,
що підліток виліз на вагони, які стояли на маневровій колії, та отримав
ураження електрострумом. На місці події працювали слідчо-оперативна
група, медики. Встановлено, що до залізничної станції «Бровари»
хлопець прийшов з двома своїми товаришами. Вдома він батькам
сказав, що пішов на заняття з репетитором.
У той час, коли друзі відійшли у своїх справах, хлопець з власної
цікавості виліз на товарні вагони та отримав ураження електрострумом.
Від удару високовольтної лінії його відкинуло на землю та він почав
горіти. На допомогу підбігли його товариші і намагалися погасити
полум’я. 14-річний житель міста Бровари отримав 50 % термічних опіків
ІІ-ІІІ ступеню.

5
ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ДІТЕЙ

Що робила поліція?
Працівниками ювенальної превенції складено 193 адміністративні 
протоколи.
За невиконання обов’язків по вихованню дітей - 145;
За продаж неповнолітнім спиртних, слабоалкогольних напоїв, 
тютюнових виробів - 12;
За доведення неповнолітнього до стану сп’яніння – 0
Відносно неповнолітніх складено адмін. протоколів – 29:
Розшукано 72 безвісно-зниклих неповнолітніх.
В дитячих закладах було проведено 62 лекції та бесіди на правову 
тематику та на тему дії в разі виявлення вибухонебезпечних 
предметів, профілактики булінгу.

Що треба зробити разом з іншими  службам
Обстеження сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, 
з метою виявлення фактів насильства в сім’ї відносно дітей та 
залучення їх до найгірших форм праці.
Забезпечити неухильне виконання порядку розгляду звернень та 
повідомлень з приводу домашнього насильства над дітьми або 
загрози його вчинення.
Проводити обстеження умов проживання дитини в разі скоєння 
насильства, жорстокого поводження з нею або існування реальної 
загрози його вчинення.
Що треба зробити?
Проводити бесіди з продавцями магазинів, щодо недопущення 
реалізації спиртних та тютюнових виробів неповнолітнім
Проводити регулярно перевірки за місцем проживання 
неповнолітніх, які перебувають на профілактичному обліку в з 
метою контролю їхнього поводження і місцезнаходження. 
Проводити заходи з виявлення неблагополучних родин,
перевіряти їх за місцем проживання з метою недопущення
здійснення протиправних дій з боку неповнолітніх і в їхньому
відношенні.
Постійно відвідувати навчальні заклади з метою виявлення фактів 
нерегулярного відвідування занять та проведення профілактичниїх
бесід

72 Випадок зникнення 
дітей

5 Злочинів проти дітей

72 Знайдено дітей

Випадки накладення 
стягнення за продаж 
алкоголю дітям

13

79
НАДЗВИЧАЙНb[
ПОДІЙ З ДІТЬМИ



Домашнє  
(сімейне)  
насильство07



Домашнє (сімейне)  
насильство

СКЛАДЕНО  
ЗАБОРОННИХ ПРИПИСІВ

ВИЇЗДІВ ПОЛІЦІЇ  
НА АДРЕСУ

ПРОВЕДЕНО ПРОФІЛАКТИЧНИХ  
БЕСІД НА ТЕМУ ДОМАШНЬОГО  
НАСИЛЬСТВА

ТИМЧАСОВО ВИЛУЧЕНО ДІТЕЙ  З 
СІМЕЙ (СПІЛЬНО ЗІ СЛІЖБОЮ  У 
СПРАВАХ ДІТЕЙ)

Що треба зробити?

- Поліцейським ювенальної превенції
збільшити кількість відвідувань дітей за
місцем навчання з метою виявлення дітей,
що страждають від домашнього насильства

- Інформування за допомогою ЗМІ номерів
телефонів «гарячої лінії» з попередження
домашнього (сімейного) насильства

- Надання консультаційної допомоги
працівникам поліції із питань запобігання і
протидії насильству

Спільні заходи з іншими службами?
- Проведення відвідувань сімей, які опинились 
у складних життєвих обставинах.

ПРИТЯГНУТО ДО
АДМІН.ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ЗА СТ.173-2 КУпАП

53

100%

1301
ПОСТУПИЛО ВИКЛИКІВ

21

1520
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25
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ                     

ЗІ  ЗБРОЄЮ

3
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З  

ВИБУХОЛВИМИ 
ПРИСТРОЯМИ

11 583
КІЛЬКІСТЬ  

ЗАРЕЄСТРОВАНОЇ ЗБРОЇ

99
ВИЛУЧЕНО  

НЕЗАКОННОЇ 
ЗБРОЇ

96
ДОБРОВІЛЬНО ЗДАНО  

ЗБРОЇ, ВИБУХІВКИ

Зброя, вибухівка

Що треба зробити?

-Посилити контроль за правилами
зберігання та поводження з
мисливською вогнепальною
нарізною зброєю;

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

Поліцейські заходи

-Постійно вивчати, аналізувати та
контролювати оперативну обстановку
на території обслуговування;
-Відпрацювання залізничних вокзалів,
автовокзалів, для перекриття каналів
надходження ВЗ та вибухових
речовин;
-Перевірка власників зброї за місцем
мешкання;
-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 чинного законодавства.

256
ОДИНИЦЬ 

БОЄПРИПАСІВ 
ВИЛУЧЕНО 

ПРИКЛАД ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З ВИБУХОВОЮ ЗБРОЄЮ

19 лютого 2018 році Броварські поліцейські вміло застосувавши спецзасоби,
табельну вогнепальну зброю та засоби фізичного впливу, оперативно й
координовано затримали у с. Залісся 53-річного п’яного колишнього
учасника АТО, який із автоматичної зброї стріляв по мирним громадянам.
Після чого кинув 2 гранати у їхнє подвір’я.
На жаль, у результаті вибухів постраждало двоє людей - сусіди злочинця.
Слідчими відкрито 3 кримінальні провадження: за фактом замаху на умисне
вбивство, погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу
та незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими
речовинами.
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Довіра громадян
Що треба зробити?

-Збільшити кількість позитивних 
контактів поліції та населення 
району; 

-Залучати громадян до участі в 
охороні громадської безпеки;

-Покращити інформування громадян 
про хід розслідування їх справ;

-Покращити якість спілкування 
поліцейських з громадянами;

-Інформувати громадян про роботу 
поліції.35,3 %32,5 %

ЗАДОВОЛЕНІСТЬ  РОБОТОЮ 
ПОЛІЦІЇ

КІЛЬКІСТЬ КОНТАКТІВ ПОЛІЦІЇ
З НАСЕЛЕННЯМ

ДОВІРА ДО ПОЛІЦІЇ

37 241



Взаємодія поліції та громади 
Заходи,  спрямовані на 
підвищення довіри

1485
ОПРАЦЬОВАНО /  
ВЖИТО ЗАХОДІВ

За кожним зверненням 
проводиться ретельний 
розгляд та приймається 
обґрунтоване рішення.

МАТЕРІАЛІВ
ПРО РОБОТУ ПОЛІЦІЇ  

У ЗМІ/ІНТЕРНЕТІ

374

Приклади
спільної дії поліції та громади

Протягом 2018 року начальник 
Броварського відділу поліції щотижнево 
звітував перед керівниками міських та 
районних рад про стан криміногенної 
обстановки на території міста та району.

З метою профілактики вчинення 
правопорушень неповнолітніми та 
збільшення рівня їх довіри до 
правоохоронних органів:
- 22 квітня прийняли участь у 

соціальному профорієнтаційному
проекті «Місто професій»;

- В рамках проекту «Спорт заради
розвитку» тренувати юних
футболістів;

- Влаштовували дні відкритих дверей у 
Броварському відділі поліції.

КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКИХ ПРИЙНЯВ 
НАЧАЛЬНИК 

НА ПРИЙОМАХ

239

ПРИЙНЯТО ЗВЕРНЕНЬ
ГРОМАДЯН

1485



Нагальні
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поліції
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Нагальні потреби  поліції

Чого потребує поліція?

Як планується вирішувати  
проблеми?

•Визначити можливість виділення 
приміщення для створення 
опорного пункту у новозбудованих 
житлових кварталах;

•Передбачити в бюджеті 
Броварської РДА  фінансування 
обладнання опорного пункту та 
виділення автомобіля для 
службового користування; 

•Проведення зустрічей 
дільничного з найбільш 
уразливими верствами населення 
(пенсіонери, особи похилого віку, 
т.д.) з питань попередження 
шахрайств.

1.Службовий автомобіль
для роботи дільничних у
віддалених населених
пунктах

2. Створити опорний
пункт у новозбудованих
житлових масивах
м. Бровари

3.Підвищити рівень
обізнаності населення у
сфері протидії Інтернет,
банківським та
телефонним
шахрайствам.
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