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ПОКАРАНО. 
До дисциплінарної відповідальності було
притягнено 46 працівників. 

Серед них:
3 – за порушення термінів розгляду

звернень громадян
1 – за нетактовну та грубу поведінку під

час спілкування з громадянами
12 – за невиконання вимог кримінально

-процесуального законодавства
30 – за порушення Дисциплінарного 

статуту НПУ.

Персонал  поліції

З ДОСВІДОМ  
РОБОТИ БІЛЬШ 
НІЖ 3 РОКИ

ЧОЛОВІКИ

ЖІНКИ

Окрім виконання прямих
функціональних обов’язків,
працівники відділу поліції
постійно залучаються до
несення служби з охорони
адміністративних будівель,
забезпечення публічної
безпеки і порядку під час
масових заходів.

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 28
працівників (14,6 %)
За звітний період звільнено 
19 осіб, з них: 
10 – за власним бажанням,  
3 – по хворобі,
4 – за порушення службової 
дисципліни,
1 – через службову 
невідповідність,
1 – у зв’язку із 
переведенням до інших 
міністерств, відомств .

Відправлено на навчання 
14 кандидатів

НАГОРОДЖЕНО, ЗАОХОЧЕНО.  
Загалом заохочено 78 працівника поліції.

Серед них:

78 – За сумлінне виконання службових
обов’язків

Серед заохочень були – премії, почесні
грамоти, подяки від голови
райдержадміністрації, районної ради та мера.

111

46

131КІЛЬКІСТЬ
ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

157
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ЗЛОЧИНІВ  
ЗАРЕЄСТРОВАНО

1798

Швидкість прибуття поліції  на 
місце події:

- середній час прибуття складає  
27 хв. 13 сек.

У відділі створено слідчо-
оперативну групу, яка працює
на цілодобовій основі.

Структура повідомлень по 
видах:

Пограбування 3,2%
Розбої 0,8% 
Крадіжки 50%
Хуліганство 0, 8%
Угон                             0,4% 
Шахрайство 6,4 %
Побиття 2,9 %

Повідомлення  громадян

20149
КІЛЬКІСТЬ  ПОВІДОМЛЕНЬ

СЕРЕДНІЙ ЧАС 
ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОДІЇ 
ПРАЦІВНИКАМИ СРПП 

ВИЇЗДіВ НА МІСЦЕ ПОДІЇ

Розкрито тяжких 
злочинів 

РОЗКРИТО ОСОБЛИВО 
ТЯЖКИХ ЗЛОЧИНІВ

5635
АДМІНПРАВОПОРУШЕНЬ  

ЗАРЕЄСТРОВАНО 433

213

1 год. 4 хв. 

34 сек.
17440
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ЗАГИНУЛО  
ОСІБ

УПРАВЛІННЯ АВТО НА  
ПІДПИТКУ (ст. 130 КУпАП)

ПОСТРАЖДАЛО  
ОСІБ

ВАНТАЖНІ

МОТО

91 %

4 %

2 %

ЛЕГКОВІ

Безпечні  
дороги

Заходи з покращення
ситуації 
(сама поліція, у співпраці)

- Розміщення соціальної реклами щодо 
дотримання Правил дорожнього руху;
- Проведення профілактичних лекцій у 
навчальних закладах та військових 
частинах, задля формування нетерпимого 
ставлення до керування авто напідпитку;
- Роздача пам’яток з переліком санкцій за 
порушення ПДР;
- Створення гарячої лінії та спільні з 
громадськістю рейди проти порушників 
правил паркування.

.

АВАРІЙНО- НЕБЕЗПЕЧНІ 
ДІЛЯНКИ:
• м. Васильків – вул. 
Володимирська, вул. 
Декабристів;
• Васильківський р-н 
автодорога Київ-Одеса – 25-
27 км поблизу смт. Глеваха, 
35-40 км поблизу смт. 
Калинівка, 40 км поблизу с. 
Митниця.

У світлу 
пору доби

КОЛИ ЧАСТІШЕ  
ТРАПЛЯЮТЬСЯ

ПО ВИДАХ 
ТРАНСПОРТУ

Причини

- Перевищення швидкості;

- Порушення правил маневрування;

- Недотримання дистанції;

- Проїзд на заборонний сигнал    
світлофора;

- Порушення правил проїзду 
перехресть.

ПОСТРАЖДАЛО  
ДІТЕЙ749

ЗАГАЛЬНА  
КІЛЬКІСТЬ ДТП

72

26

3

225

4 ДТП
ЗА УЧАСТІ ДІТЕЙ

4 УГОНІВ

3% АВТОБУСИ



ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ ЗАДЛЯ 
ПОКРАЩАННЯ БЕЗПЕКИ РУХУ У 
МІСТІ ТА РАЙОНІ?

•Провести обговорення змін 
транспортної інфраструктури 
міста та району;

•Відновити, або нанести 
дорожню розмітку, в тому 
числі пішохідних переходів;

•Виділити додаткові зони 
паркування біля ринку;

•Встановити обмежувачі 
швидкості та  паркувальні
бар’єри.

Безпечні  дороги

ПРИКЛАДИ ДТП ТА РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ПО НИХ

Васильківські поліцейські відсторонили від керування нетверезого водія, який спричинив 
дорожньо-транспортну пригоду

9 серпня 2018 року близько 22 години  до чергової частини Васильківського відділу поліції надійшло 
повідомлення про те, що водій автомобіля «Ауді» перебуває в нетверезому стані та рухається в 
сторону вулиці Декабристів.
На зупинку даного транспортного засобу були орієнтовані всі наряди сектору реагування патрульної 
поліції та екіпажі поліції охорони. 
Водія затримали правоохоронці та небайдужі мешканці Василькова, коли той спричинив дорожньо-
транспортну пригоду, на встановленому для пішоходів «острівці безпеки». 37-річний водій зніс дорожні 
знаки та пробив колеса. На щастя, в момент пригоди на місці для переходу не було пішоходів. 
Як виявилось, 37-річний водій не мав при собі реєстраційних документів на транспортний засіб, а від 
проходження огляду на виявлення вмісту алкоголю в крові за допомогою приладу «Драгер» 
відмовився.
Поліцейськими було складено адміністративні матеріали за статтями 130 (керування транспортними 
засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого 
сп’яніння, або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції), за 
статтею 124 (Порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило
пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, 
дорожніх споруд чи іншого майна) та статтею 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не 
має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх для 
перевірки) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Автівку було вилучено та поміщено на штраф майданчик. Відповідні матеріали направлені на розгляд 
суду для притягнення горе-водія до адміністративної відповідальності.



Безпечні
вулиці04



ВСТАНОВЛЕНО  
ПОРУШНИКІВ

8
ХУЛІГАНСТВО

Безпечні  вулиці

Хто злочинці?

Tиповий злочинець:

- Не працює;
- Зловживає спиртним, 
наркотичними речовинами;
- 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.

ЗАТРИМАНО

39
ПОГРАБУВАННЯ ТА РОЗБІЙ

23 ВСТАНОВЛЕНО  
ПОРУШНИКІВ

20 ЗАТРИМАНО

15

5

46 ДРІБНЕ 
ХУЛІГАНСТВО

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО10707 грн.



ПРИКЛАДИ ЗЛОЧИНІВ І  РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ПО НИХ

Повідомлення про злочин в селі Пшеничне Васильківського району до поліції
Київщини надійшло 18 жовтня о 17.40 год. Заявник повідомив, що троє
невідомих осіб, з якими він їхав на південь країни автівкою, погрожуючи зброєю, 
забрали у нього гроші та майно. Також потерпілий описав прикмети
зловмисників.
На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група Васильківського відділу
поліції.
Встановлено, що намагаючись дістатись автостопом на Херсонщину, чоловік
зупинив попутну автівку «Mitsubishi» у Києві. На автодорозі Київ-Одеса, поблизу
села Пшеничне, водій разом з пасажиром почали йому погрожувати пістолетом. 
Відібрали 50 євро, 4500 грн, обручку, рюкзак, мобільний телефон, одяг та 
продукти харчування. Після чого чоловіка висадили та зникли на автомобілі
«Mitsubishi» у невідомому напрямку.
Для розшуку та затримання осіб, які у Васильківському районі скоїли розбійний
напад на 35-річного жителя Сумської області, на території Київщини та столиці
був введений в дію план «Перехоплення».
Під час проведення оперативно-розшукових заходів затримали зловмисників на 
одній з вулиць Києва. Ними виявилися 37-річний громадянин іншої держави, 20-
річний житель Львівщини та Тернопільщини.
Про затримання іноземця було повідомлено посольство Азербайджанської
Республіки та консульський відділ МЗС.
Автомобіль, на якому пересувались нападники, вилучений та поміщений на 
штраф майданчик.
За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) 
Кримінального кодексу України. Наразі, досудове слідство закінчено , 
зловмисникам пред’явлено обвинувачення. Матеріали передано до суду. 

Що треба зробити?

• Збільшити кількість патрулів у
означених місцях в темний час доби;

• 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» та «Первинні дії
потерпілого у разі скоєння у
відношенню нього злочину».

Безпечні  вулиці

Центр міста
вул. 
Сагайдачного 
(масив)
Район ринку
Район 
магазину 
“АТБ”

МІСЦЯ 
СКОЄННЯ  
ЗЛОЧИНІВ



З незаконного обігу вилучено 
17 кг 30 г наркотичних 

речовин, 
з яких: метадону – 1 г,
канабісу – 16 кг 491 г,

амфетаміну – 538 г.

Безпечні  вулиці

ЗЛОЧИНИ, СКОЄНІ В СТАНІ  
АЛКОГОЛЬНОГО СП’ЯНІННЯ

56
НАРКОЗЛОЧИНИ

0
НЕЗАКОННА ТОРГІВЛЯ  
ОКОВИТОЮ

Місця підвищеної 
небезпеки:

Центр міста
вул. Сагайдачного 
(масив)
Район ринку
Район магазину 
“АТБ”

НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ

У місті Васильків та Васильківському 
районі проживають 403 особи, які 
перебувають на обліку поліції. Серед 
них:
134 раніше засуджених;
142 сімейних насильників;
10 осіб під адміністративним 
наглядом;
117 осіб, що засуджені до покарання, 
не пов’язаного з позбавленням волі 

ПІДОБЛІКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ

Протягом звітного 
періоду:

Проведено 1561
відвідувань за місцем 
проживання
Було проведено 1928 
профілактичних бесід.

ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?

Що треба зробити?

• Започаткувати нові напрямки 
профілактичної роботи з 
населенням;

• 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;

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

• Обмежити час продажу 
алкогольних напоїв з 22.00 до 06.00. 

2
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РОЗКРИТО

ЗАТРИМАНО

ШКОДА

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО111913

135034

30

15

Безпечне житло,  оселя

РОЗКРИТО

477
КРАДІЖКИ

ЗАТРИМАНО

ШКОДА

61
ШАХРАЙСТВО

Місце скоєння крадіжок:
- 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 .

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО244000

674421

131

101



Що треба зробити?

- 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;

- Розробити та запустити 
програму маркування 
особистого майна.

ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?

 Протягом звітного періоду поліцейськими було
проведено 38 зустрічей з населенням та роз’яснено
ризики за яких можна стати жертвою злочину;

 Дільничними офіцерами поліції проведено
профілактичну роботу із особами, які ведуть
антигромадський спосіб життя, а також особами, які
перебувають на обліках;

 Надіслано 378 запитів до мобільних операторів, а
також банківських установ в рамках розслідувань:

 Неодноразово висвітлено у ЗМІ та мережі Інтернет
профілактичну інформацію на теми: “Обережно –
шахраї!”, “Поради: як не стати жертвою крадіїв” та інше .

Безпечне житло,  
оселя



Безпека
дітей06



Безпека дітей

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ  З ДІТЬМИ

Трагічна подія сталася у селі Ксаверівка Васильківського районну. На 
спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що сусід заявника вдарив 
ножем в шию його знайомого. За декілька хвилин лікарі швидкої медичної
допомоги констатували смерть неповнолітнього.
На місце події негайно прибули екіпажі сектору реагування патрульної
поліції, слідчо-оперативна група та керівництво відділу поліції. Проведеними
першочерговими слідчими діями було встановлено, що у приміщенні для 
відпочинку охоронців на одному із шиномонтажів, 28-річний чоловік наніс
ножове поранення в область шиї 15-річному хлопцю, та зник з місця пригоди
у невідомому напрямку.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів неподалік місця злочину
правоохоронцями було затримано підозрюваного у вчиненні злочину.
Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України та оголошено про 
підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 115 
(Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове
розслідування.

10
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДІТЕЙ

Що робила поліція?

Складено 270 адміністративних протоколів:
Відносно дорослих – 260;
За невиконання обов’язків по вихованню дітей – 205;
За продаж неповнолітнім спиртних, слабоалкогольних напоїв, 
тютюнових виробів – 13;
За доведення неповнолітнього до стану сп’яніння – 11;
За насильство в сім’ї відносно неповнолітнього – 10.
Відносно неповнолітніх складено адмін. протоколів – 10:
Розшукано 23 безвісно-зниклих неповнолітніх.
В дитячих закладах було проведено 24 лекції та бесіди на правову 
тематику та профілактики булінгу.
Що треба зробити разом з іншими  службам (ССД, 
ЦССДМ)
Забезпечити неухильне виконання порядку розгляду звернень 
та повідомлень з приводу жорсткого поводження з дітьми або 
загрози його вчинення.
Проводити обстеження умов проживання дитини в разі скоєння 
насильства, жорстокого поводження з нею або існування 
реальної загрози його вчинення.
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.

Що треба зробити?
Спільно з службою у справах дітей  виявляти бездоглядних та 
безпритульних дітей, які жебракують. 
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. 

19 Випадок зникнення 
дітей

СІМЕЙНЕ НАСИЛЬСТВО
ЗА УЧАСТІ ДІТЕЙ1

10 Злочини проти дітей

23 Знайдено дітей

Випадки накладення 
стягнення за продаж 
алкоголю дітям

3

2
НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ  

З ДІТЬМИ
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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?
- Провести додаткове навчання з 
працівниками відділу з 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

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

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

225

100%

НАПРАВЛЕНО ДО ШЕЛТЕРУ

196
ПОСТУПИЛО ВИКЛИКІВ

9

0
2250
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26
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ                     

ЗІ  ЗБРОЄЮ

1
ПОДІЇ, 

ПОВ’ЯЗАНІ З  
ВИБУХІВКОЮ

5
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З  

ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМИ  
ПРЕДМЕТАМИ

3606
КІЛЬКІСТЬ  

ЗАРЕЄСТРОВАНОЇ ЗБРОЇ

5
ВИЛУЧЕНО  

НЕЗАКОННОЇ 
ЗБРОЇ

56
ДОБРОВІЛЬНО ЗДАНО  

ЗБРОЇ, ВИБУХІВКИ

Зброя, вибухівка

Що треба зробити?

- посилити контроль за правилами зберігання 
та поводження з мисливською вогнепальною 
нарізною зброєю;
- збільшити кількість перевірок автошляхів та 
транспортних засобів для перекриття каналів 
надходження вогнепальної зброї та вибухових  
речовин;
- додатково інформувати громадян про 
звільнення від кримінальної відповідальності 
за при добровільній здачі зброї.

Поліцейські заходи

- Відпрацювання автошляхів, у тому числі об’їзних, 
якими можуть пересуватися на транспортних засобах 
особи із зони проведення антитерористичної операції 
зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою;
- 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.

1.6
ВАГА ВИЛУЧЕНОЇ 

ВИБУХІВКИ 

2453
ОДИНИЦЬ 

БОЄПРИПАСІВ 
ВИЛУЧЕНО 



Довіра 
громадян09



Довіра громадян Що треба зробити?

- Збільшити кількість позитивних 
контактів поліції та населення міста і 
району; 

- Залучати громадян до участі в 
охороні публічної безпеки і порядку. 
Створити різні, в тому числі 
дистанційні та анонімні канали 
участі.

- Покращити інформування жертв 
злочинів про хід досудових 
розслідувань кримінальних 
проваджень;

- Покращити якість спілкування 
поліцейських з громадянами;

-Покращити якість інформування 
громади про безпекову ситуацію та 
роботу поліції на території 
обслуговування.

32%46%
ЗАДОВОЛЕНІСТЬ  
РОБОТОЮ ПОЛІЦІЇ

КІЛЬКІСТЬ СКАРГ  
НА РОБОТУ ПОЛІЦІЇ

УЧАСТЬ У МІСЦЕВИХ 
РОБОЧИХ ГРУПАХ

З ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ

КІЛЬКІСТЬ КОНТАКТІВ ПОЛІЦІЇ
З НАСЕЛЕННЯМ

ДОВІРА ДО ПОЛІЦІЇ
34

23004 38



Взаємодія поліції та громади 
Заходи,  спрямовані на 
підвищення довіри

2587
ОПРАЦЬОВАНО /  
ВЖИТО ЗАХОДІВ

За кожним зверненням 
проводиться ретельний 
розгляд та приймається 
обґрунтоване рішення
Частина звернень 
розглядається за участі 
представників 
громадськості (членів 
груп безпеки)

МАТЕРІАЛІВ
ПРО РОБОТУ ПОЛІЦІЇ  
У ЗМІ/ІНТЕРНЕТІ1152

ЗУСТРІЧІ З НАСЕЛЕННЯМ  
КЕРІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ61

2 ВИЇЗНИХ ПРИЙОМІВ

Унікальні приклади
спільної дії поліції та громади
(толоки, спорт, аудит безпеки, тощо)

Щомісяця начальник поліції виступає
на засіданнях Васильківської міської
ради, а також Васильківської районної
державної адміністрації та
Васильківської районної ради, де
інформує представників органів
місцевого самоврядування та
громадськість про стан криміногенної
обстановки в місті та районі.
Крім того, з метою інформування
громадськості про стан боротьби зі
злочинністю та охорони прав і свобод
людини і громадянина, роз'яснення
норм чинного законодавства та
формування позитивного іміджу поліції,
сектором моніторингу здійснюється
щоденна підготовка та розміщення у
мережі Інтернет та засобах масової
інформації матеріалів, спрямованих на
популяризацію поліцейської професії
та підвищення довіри громадян.

КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКИХ ПРИЙНЯЛИ 
НАЧАЛЬНИКИ/ДІЛЬНИЧНІ 

НА ПРИЙОМАХ

121/1677

ПРИЙНЯТО ЗВЕРНЕНЬ
ГРОМАДЯН

2587



Нагальні
потреби
поліції
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Нагальні потреби  поліції

Чого потребує поліція?

Як планується вирішувати  
проблеми?

• Включити в програму безпеки району на 
2019 рік закупку службових авто для 
дільничних;

• Визначити можливість побудувати 
приміщення для створення поліцейської 
станції в смт. Гребінки;

• Передбачити в бюджеті громади 
фінансування щодо обладнання поліцейської 
станції;

• Забезпечити участь працівників поліції у 
тренінгах з попередження шахрайств;

• Залучити допомогу громадських організацій 
для проведення тренінгу та запрошення 
експерта з безконфліктного спілкування;

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

• Визначити можливість забезпечення житлом 
працівників відділу.

1.Службовий автомобіль
для роботи дільничних у
віддалених населених
пунктах району.

2.Створити та обладнати
відділення поліції у
смт. Гребінки;

3.Підвищити кваліфікацію
працівників поліції у
сфері протидії Інтернет,
банківським та

телефонним
шахрайствам;

4. Вирішення питання
житла для сімей
працівників відділу.
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