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Персонал
поліції01



ПОКАРАНО. 
До дисциплінарної відповідальності було
притягнено 43 працівника.

Серед них:
3 – за порушення термінів розгляду

звернень громадян
0 - за нетактовну та грубу поведінку під

час спілкування з громадянами
40 - за невиконання вимог кримінально

-процесуального законодавства

Персонал  поліції

З ДОСВІДОМ  
РОБОТИ БІЛЬШ 
НІЖ 3 РОКИ

ЧОЛОВІКИ

ЖІНКИ

Крім виконання прямих
функціональних обов’язків,
працівники Білоцерківського ВП
постійно залучаються для
забезпечення охорони публічного
порядку під час масових заходів,
на охорону місць виявлення
вибухонебезпечних предметів та
охорону об’єктів в разі
виникнення надзвичайних
ситуацій

ЗАДІЯННЯ У ЗАХОДАХ
КРІМ ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ

Некомплект кадрів;
постійна текучка кадрів у зв’язку
з  відсутністю адаптації до 
роботи в поліції та відсутність 
перспектив,
перевантаження, що призводить 
до перевтоми.

ПРОБЛЕМИ З 
ПЕРСОНАЛОМ

З початку 2018 року у 
Білоцерківському ВП 
працівників поліції з 
інших ГУ НП 
прикомандировано не 
було

ДОДАНІ СИЛИ  

НЕКОМЛЕКТ.  
НАВАНТАЖЕННЯ НА 
ОДНОГО  
ПОЛІЦЕЙСЬКОГО
Некомплект складає 40
працівників (11 %)
За звітний період 
звільнено 42 особи, з 
них: 12 – за власним 
бажанням, за станом 
здоров’я- 29, по 
порушенню дисципліни  -
1 НАГОРОДЖЕНО, ЗАОХОЧЕНО.  

Загалом заохочено 222 працівника поліції за
сумлінне виконання службових обов’язків

Серед заохочень були – премії, почесні
грамоти, подяки від голів міської та 
райдержадміністрації

298

62

308КІЛЬКІСТЬ
ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

360



Повідомлення
громадян02



ЗЛОЧИНІВ  
ЗАРЕЄСТРОВАНО

2523

Швидкість прибуття поліції  на місце 
події:

Середній час прибуття: 

По місту та району – 26 хв. 16 сек

У відділі створено 5 слідчо-оперативних 
групи, які працюють на цілодобовій основі   

Структура повідомлень по видах:

Пограбування 3%
Розбої 0,4%
Крадіжки 41%
Хуліганство 0,6%
Угон                             1,8%
Шахрайство 11%
Побиття 6%

Повідомлення  громадян

42241
КІЛЬКІСТЬ  ПОВІДОМЛЕНЬ

ПОВІДОМЛЕНЬ 
ПРИЙНЯТО ТА ОБРОБЛЕНО
ПРОТЯГОМ 3 хв.

ВИЇЗД НА МІСЦЕ ПОДІЇ

Розкрито тяжких 
злочинів 

РОЗКРИТО ОСОБЛИВО ТЯЖКИХ 
ЗЛОЧИНІВ

15076
АДМІНПРАВОПОРУШЕНЬ  

ЗАРЕЄСТРОВАНО 16

332

14152

40075



Безпечні 
дороги03



ЗАГИНУЛО  
ОСІБ

УПРАВЛІННЯ АВТО НА  
ПІДПИТКУ (ст. 130 КУпАП)

ПОСТРАЖДАЛО  
ОСІБ

ВАНТАЖНІ

МОТО

69 %

18 %

13 %

ЛЕГКОВІ

Безпечні  
дороги

Заходи з покращення ситуації 
(власними силами та у співпраці)

-Збільшення кількості нарядів, які 
контролюють сферу забезпечення безпеки 
дорожнього руху
-Розміщення банерів по місту щодо 
дотримання Правил дорожнього руху
-Проведення зустрічей у навчальних 
закладах та різних установах з метою 
інформування про недопущення порушень 
ПДР
-- Спільні рейди з громадськістю проти 
порушників правил паркування у найбільш 
відвідуваних місцях (супермаркети, ринки 
та торгівельні центри)

.

АВАРІЙНО- НЕБЕЗПЕЧНІ 
ДІЛЯНКИ

бульвар Олександрійський
вулиця Леваневського
Перехрестя вулиць  Князя 
Володимира та Павліченко

У світлу 
пору доби

КОЛИ ЧАСТІШЕ  
ТРАПЛЯЮТЬСЯ

ПО ВИДАХ 
ТРАНСПОРТУ

Причини

-Перевищення швидкості

-Ігнорування дотримання Правил 
дорожнього руху

-Недотримання дистанції між 
транспортними засобами

-Проїзд на заборонений сигнал світлофору

-Порушення правил проїзду перехресть
ПОСТРАЖДАЛО  
ДІТЕЙ1056

ЗАГАЛЬНА  КІЛЬКІСТЬ ДТП

289

17

28

445

24 ДТП
ЗА УЧАСТІ ДІТЕЙ

46 УГОНІВ

Сейчас не удается отобразить рисунок.

29 розкрито



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

1. Поновити або нанести 
дорожню розмітку проїзної 
частини в тому числі 
пішохідних переходів

2. Встановити дорожні знаки, 
що регулюють дорожній рух, 
особливо в найбільш 
аварійно-небезпечних місцях

3. Встановлення додаткових 
засобів відеофіксації для 
недопущення порушень 
Правил дорожнього руху

Безпечні  дороги

11.02.2018 о 05.46 годині в місті Біла Церква по вулиці Вокзальна в
напрямку вулиці Леваневського водій автомобіля “Peugeot” не
обравши безпечної швидкості, не впоралась з керуванням та скоїла
наїзд на двох пішоходів, в результаті чого одна жінка загинула на
місці пригоди, не дочекавшись приїзду медиків.
Працівниками Білоцерківського ВП було здійснено негайний виїзд
на місце пригоди, де встановили винуватицю дорожньо-
транспортної пригоди. Нею виявилась 19-річна місцева мешканка,
яка перебувала за кермом в стані алкогольного сп’яніння.
Поліцейськими щодо водійки було відкрито кримінальне
провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього
руху або експлуатації транспорту особами, які керують
транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

ПРИКЛАД ДТП ТА РОБОТА ПОЛІЦЕЙСЬКИХ СТОСОВНО НИХ



Безпечні
вулиці04



ВСТАНОВЛЕНО  
ПОРУШНИКІВ

16
ХУЛІГАНСТВ

Безпечні  вулиці

Хто злочинці?

Tиповий злочинець:

-Не має постійного місця роботи
-Зловживає алкоголем, наркотичними 
засобами
-Раніше притягався до відповідальності
-Вік 22 – 35 років
-Гастролер

Хто жертви?

Фактори ризику для жертв:

-Перебування в стані алкогольного 
сп’яніння;

-Поодиноко перебувають в темний час 
доби в слабо освітлених місцях

-Демонструють  гроші або коштовності
ЗАТРИМАНО

89
ПОГРАБУВАННЯ ТА РОЗБІЙ

74 ВСТАНОВЛЕНО  
ПОРУШНИКІВ

37 ЗАТРИМАНО

9

1
ДРІБНЕ 
ХУЛІГАНСТВО

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО156689 грн.

433



11 грудня 2018 року о 8-ій годині ранку до Білоцерківського ВП 
зателефонувала працівниця приміщення, яке спеціалізувалось на видачі 
швидких позик в місті Біла Церква  та повідомила, що п’ять хвилин тому до 
приміщення увірвався невідомий та погрожуючи ножем примусив її дістати 
ключі від сейфу та віддати їх йому. Після цього чоловік відкрив сейф, звідки 
забрав 12 тисяч гривень та зник.
Завдяки оперативно спланованим комбінаціям було орієнтовано всі наряди 
працівників поліції, які несли службу поряд з місцем скоєного злочину. По 
приїзду слідчо-оперативної групи, ті опитали потерпілу та очевидців події, 
склали фотопортрет та переглянули відеокамери можливого місця відходу 
грабіжника. Невдовзі, по «гарячому сліду» працівники кримінальної поліції 
затримали 42-річного місцевого мешканця в дендропарку «Олександрія». Там 
він вирішив викинути верхній одяг, в якому був під час нападу.
При спілкуванні із зловмисником з’ясувалося, що напередодні він витратив 
чималу суму грошей в одному з розважальних закладів. Власний бюджет 
вирішив поповнити злочинним шляхом. 
Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 КПК України. Слідчі відкрили 
кримінальне провадження за ч.1 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу 
України, згідно якої грабіжнику загрожує до семи років позбавлення волі. 

ПРИКЛАДИ ЗЛОЧИНІВ І  РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ПО НИХ Що треба зробити?

•Встановити додаткові камери
відеоспостереження в найбільш
злочинних місцях та збільшити кількість
патрулів

•Відновити освітлення, а за потреби
встановити у разі їх відсутності

•За допомогою ЗМІ постійно проводити
профілактичні заходи щодо
попередження злочинних посягань та
алгоритму дій у випадках, якщо таке
посягання вже виникло.

•Створити умови для стимулювання
колишніх засуджених та осіб, яких
засудили до покарання не пов’язаним з
позбавленням волі до
працевлаштування.

Безпечні  вулиці

Центр міста
Залізничний 
вокзал
Район ринку
Пункти 
терміналів 
самообслугову
вання та 
банкоматів

МІСЦЯ 
СКОЄННЯ  
ЗЛОЧИНІВ



В місті заборонено 
продаж алкогольних напоїв в 
період з 22.00 до 06.00.

З незаконного обігу 
вилучено 31,812 кг 
наркотичних речовин

Безпечні  вулиці

ЗЛОЧИНИ, СКОЄНІ В СТАНІ  
АЛКОГОЛЬНОГО СП’ЯНІННЯ

339
НАРКОЗЛОЧИНИ

246
НЕЗАКОННА ТОРГІВЛЯ  
АЛКОГОЛЕМ

Центр міста
Залізничний вокзал
Місцеві ринки

НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ

В Білоцерківському ВП на 
обліку перебуває 1155 осіб. 
Серед них:
394 раніше засуджених;
482 сімейних бешкетників;
45 особи під 
адміністративним наглядом;
344 осіб, що засуджені до 
покарання, не пов’язаного з 
позбавленням волі 

ПІДОБЛІКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ

Протягом звітного періоду:

Провела 5488 відвідувань 
за місцем проживання
Було проведено 29
профілактичних бесід

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;

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

103



Безпечне  
житло, оселя05



РОЗКРИТО

ЗАТРИМАНО

ЗАПОДІЯНА ШКОДА

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО

174490грн

1240771грн

162

42

Безпечне житло,  оселя

РОЗКРИТО

976
КРАДІЖКИ

ЗАТРИМАНО

ЗАПОДІЯНА ШКОДА

589
ШАХРАЙСТВО

НАЙБІЛЬШ РОЗПОВСЮДЖЕНІ МІСЦЯ 
СКОЄННЯ КРАДІЖОК
Квартира

Приватний будинок

Дачі, гаражі

СПОСІБ ПРОНИКНЕННЯ: Вільний доступ

Злам дверей, вікон, воріт

Види шахрайства

-Інтернет-шахрайства

-Під виглядом працівників банківських структур та 
працівників комунальних підприємств

-Відрекомендувавшись працівниками 
правоохоронних органів, вимагають грошові кошти за 
звільнення близьких людей від відповідальності

Типова жертва

-Люди, яких заманюють занадто “привабливими”
пропозиціями в Інтернеті

-Люди, що нехтують правилами зберігання особистого 
майна

-Занадто довірливі люди, особливо люди похилого віку 

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО

1025270грн

2036785грн      

443

308



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

-Встановити інформаційний 
банер в центрі міста “Як не 
стати жертвою шахраїв”

-Подальше встановлення 
камер відеоспостреження в 
межах та поза межами міста 
за участю в програмі 
“Безпечне місто”.

ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?

Протягом 2018 року поліцейськими було
проведено 136 зустрічей з населенням громади, у
тому числі з особами похилого віку, на яких
роз’яснено основні заходи, як не стати жертвою
шахраїв

Подавали інформацію у вигляді статтей “Як не
стати жертвою шахраїв” у місцеві друковані
видання та через соціальну мережу Facebook “

Виступ в ефірі місцевого телебачення з
основними видами шахрайств та способи щодо їх
попередження.

Безпечне житло,  
оселя



Безпека
дітей06



Безпека дітей

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ  З ДІТЬМИ

13.02.2018 о 23 годині 18 хвилин до Білоцерківського ВП 
ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від 27-річної 
місцевої мешканки про те, що її 26-річний чоловік зачинився у 
їх спільній квартирі, що в місті Біла Церква разом зі спільною 
малолітньою дитиною 2016 р.н. та не впускає її до неї.
Виїздом працівників поліції на місце події, в приміщенні 
квартири було виявлено труп малолітньої дитини. В ході 
досудового розслідування було встановлено, що батько в 
стані наркотичного сп’яніння задушив руками свою малолітню 
доньку, яка за його словами заважала йому відпочивати. 
Після проведення всіх необхідних слідчих дій, працівниками 
поліції стосовно «горе-батька» скеровано обвинувальний акт 
до суду.

45
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДІТЕЙ

Що робила поліція?
складено 251 адміністративних протоколи.
Відносно дорослих -210
За невиконання обов’язків по вихованню дітей - 136;
За продаж неповнолітнім спиртних, слабоалкогольних напоїв, 
тютюнових виробів - 22;
За доведення неповнолітнього до стану сп’яніння –6
За насильство в сім’ї відносно неповнолітнього -8.
Відносно неповнолітніх складено адмін. протоколів – 41:
Розшукано 56 безвісно-зниклих неповнолітніх.
В дитячих закладах було проведено 120 лекцій та бесід на 
правову тематику та на тему дії в разі виявлення 
вибухонебезпечних предметів, 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. 

56 Випадок зникнення 
дітей

Сімейне насильство
за участі дітей0

45 Злочини проти дітей

56 Знайдено дітей

Випадки накладення 
стягнення за продаж 
алкоголю дітям

16

7
НАДЗВИЧАЙНИХ 
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?
-Ввести  механізм Закону України “Про
домашнє насильство” в дію.

-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

625

100%

НАПРАВЛЕНО ДО ШЕЛТЕРУ

763
ПОСТУПИЛО ВИКЛИКІВ

5

0
6940



Зброя, 
вибухівка08



599
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ                     

ЗІ  ЗБРОЄЮ

16
ПОДІЇ, 

ПОВ’ЯЗАНІ З  
ВИБУХІВКОЮ

615
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З  

ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМИ  
ПРЕДМЕТАМИ

288
КІЛЬКІСТЬ  

ЗАРЕЄСТРОВАНОЇ ЗБРОЇ

11
ВИЛУЧЕНО  

НЕЗАКОННОЇ 
ЗБРОЇ

216
ДОБРОВІЛЬНО ЗДАНО  

ЗБРОЇ, ВИБУХІВКИ

Зброя, вибухівка

Що треба зробити?
-посилити контроль за правилами зберігання та 
поводження з мисливською вогнепальною нарізною 
зброєю
- Збільшити кількість перевірок залізничних вокзалів, 
автовокзалів, для перекриття каналів надходження ВЗ 
та вибухових  речовин;
-Додатково інформувати громадян про звільнення від 
кримінальної відповідальності за при добровільній 
здачі зброї.

Поліцейські заходи

-Відпрацювання залізничних вокзалів, автовокзалів, 
для 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 
чинного законодавства;

0.2
ВАГА ВИЛУЧЕНОЇ 

ВИБУХІВКИ 

463
ОДИНИЦЬ 

БОЄПРИПАСІВ 
ВИЛУЧЕНО 



Довіра 
громадян09



Довіра громадян Що треба зробити?

-Збільшити кількість позитивних 
контактів поліції та населення 
району; 

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

-Покращити інформування жертв 
злочинів про хід розслідування їх 
справ;

38,6%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
8

5217 198



Взаємодія поліції та громади 
Заходи,  спрямовані на 
підвищення довіри

2544
ОПРАЦЬОВАНО /  
ВЖИТО ЗАХОДІВ

За кожним зверненням 
проводиться ретельний 
розгляд та приймається 
обґрунтоване рішення

МАТЕРІАЛІВ
ПРО РОБОТУ ПОЛІЦІЇ  
У ЗМІ/ІНТЕРНЕТІ967

ЗУСТРІЧІ З НАСЕЛЕННЯМ  
КЕРІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ894

648 ВИЇЗНИХ ПРИЙОМІВ

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

Щотижнево інспектор
Білоцерківського ВП
відповідальний за роботу зі
ЗМІ виступає на телебаченні,
де інформує населення про
стан криміногенної обстановки
в місті Біла Церква та
Білоцерківському районі за
минулий тиждень. Двічі на
місяць-аналогічні виступи
проходять на місцевому радіо
“Бліц-Фм” з актуальною
інформацією як застерегтись
від злочинних посягань та
алгоритми дій в різних
життєвих ситуаціях.

КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКИХ ПРИЙНЯВ 
НАЧАЛЬНИК 

НА ПРИЙОМАХ

317

ПРИЙНЯТО ЗВЕРНЕНЬ
ГРОМАДЯН

2544



Нагальні
потреби
поліції

10



Нагальні потреби  поліції

Чого потребує поліція?

Як планується вирішувати  
проблеми?

•Забезпечити участь 
працівників поліції у тренінгах 
протидії домашньому 
насильству,

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

1. Встановлення на всіх
в’їздах та виїздах з
міста камер
відеоспостережень,
здатних автоматично
зчитувати державні
номерні знаки.

2.Забезпечення авто-
транспортом;

3.Забезпечення
оргтехнікою;

4. Забезпечення нарядів
СОГ та ГРПП сучасними
логістичними приладами,
канцтоварами
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