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ВІДДІЛУ ПОЛІЦІЇ ГУНП В 

КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

ПЕРЕД ГРОМАДОЮ



Загроза цивільного 

захисту населення 

у мирний та 

особливі періоди
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Що треба зробити?

1.Забезпечити роботу різних 
каналів  інформування 
населення про виникнення 
загроз – за допомогою ТВ, 
радіо, мобільного зв’язку, 
месенджерів.

2.  Постійно оновлювати 
перелік установ та організацій 
які потребують особливої уваги, 
охорони, або допомоги під час 
надзвичайних ситуацій., або 
виникнення загрози бойових 
дій.

3.Забезпечити ресурсами плани 
дій у разі виникнення 
надзвичайних ситуацій, або 
загрози бойових дій.

4.Створити ініціативні групи 
населення та залучати їх до 
обговорення планів дій та 
навчань з реагування на 
загрозу виникнення бойових 
дій.

Загроза  бойових дій

РІВЕНЬ

ЗАГРОЗИ
Рівень загрози оцінюється як 
помірний. Район знаходиться 
подаль від зони бойових зіткнень 
та кордону. Згурівський район -

територія в 763,1км2 що налічує 1 

селищну і 20 сільських рад та 41 

населений пункт. Район розташоаний у 

Придніпровській низовині Центром 

району є смт. Згурівка розташована на 

лівому березі річки Супій (ліва притока 

Дніпра) на 32 км на північ від 

залізничної станції Яготин. Населення 

смт. Згурівка 5474 особи географічні 

координати 50029'20''пн.ш. 31046'42'‘. 

Висота над рівнем моря 130-135 м.

ГОТОВНІСТЬ,

ЗАХОДИ

1. При оголошенні сигналу "тривога" увесь персонал 

переводиться на посилений режим несення служби.

2. Персонал отримує зброю, спорядження, засоби

захисту.

3. Щомісячно проводяться навчання збору персоналу по 

"тривозі".

4. Після збору персоналу посилюється охорона

адмінбудівлі та кімнати зберігання зброї.

5. Вводиться в дію план «Цивільного захисту». 

встановлюється мобільні блок-пости.

6. Створюється оперативний штаб для управляння

силами та засобами.

7. На момент ведення бойових дій управляння здійснює

штаб ООС.

8. Поліція виставляє додаткові групи/наряди для 

охорони майна громадян та попередження випадків

мародерства.

9. Поліція забезпечує охорону пунктів евакуації та 

шляхів до них.



Персонал
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ПОКАРАНО. 

До дисциплінарної відповідальності було

притягнено 4 працівників. 

Серед них:

2 - за невиконання вимог кримінально

-процесуального законодавства

2– за порушення Дисциплінарного 

статуту ОВС

Персонал  поліції

З ДОСВІДОМ  

РОБОТИ БІЛЬШ 

НІЖ 3 РОКИ

ЧОЛОВІКИ

ЖІНКИ

Окрім виконання прямих

функціональних обов’язків,

працівники відділу поліції

постійно залучаються на

забезпечення охорони

адміністративної будівлі

Переяслав-Хмельницького

міськрайонного суду.

ЗАДІЯННЯ У ЗАХОДАХ

КРІМ ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ

Некомплект кадрів;

Перевантаження, що 

призводить до перевтоми;

Низький освітній рівень 

працівників;

Неможливість надати 

працівникам повноцінний 

відпочинок у відповідності до 

трудового законодавства

ПРОБЛЕМИ З 

ПЕРСОНАЛОМ

НЕКОМЛЕКТ.  

НАВАНТАЖЕННЯ НА 

ОДНОГО  

ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

Некомплект складає 14

працівників (32,6%)

За звітний період 

звільнено 2 особи, з них: 

2 – за власним бажанням,  

Відправлено на навчання 

1 кандидатів

27

8

32КІЛЬКІСТЬ

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

35
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ЗЛОЧИНІВ  

ЗАРЕЄСТРОВАНО

189

Швидкість прибуття поліції  на місце 

події:

Середній час прибуття: 

По селищу – 5 хв. 0 сек.

По району – 9 хв. 0 сек

У відділі створено 1 слідчо-оперативну групу     

Структура повідомлень по видах:

Пограбування - 1

Крадіжки - 52

Шахрайство - 6

Повідомлення  громадян

2309
КІЛЬКІСТЬ  ПОВІДОМЛЕНЬ ВИЇЗД НА МІСЦЕ ПОДІЇ

Розкрито тяжких 

злочинів 

РОЗКРИТО ОСОБЛИВО ТЯЖКИХ 

ЗЛОЧИНІВ

1167
АДМІНПРАВОПОРУШЕНЬ  

ЗАРЕЄСТРОВАНО 0

6

1672
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ЗАГИНУЛО  ОСІБ

ПОСТРАЖДАЛО  

ОСІБ

ВАНТАЖНІ

70%

30%

ЛЕГКОВІ

Безпечні  

дороги

Заходи з покращення

ситуації 

(сама поліція, у співпраці)

- Розміщення соціальної реклами щодо 

дотримання Правил дорожнього руху

- Проведення зустрічей у навчальних 

закладах, автошколах та установах задля 

формування нетерпимого ставлення до 

керування авто на підпитку

- Роздача пам’яток з переліком санкцій за 

порушення ПДР

- Створення гарячої лінії та спільні з 

громадськістю рейди проти порушників 

правил паркування

.

АВАРІЙНО- НЕБЕЗПЕЧНІ 

ДІЛЯНКИ

- вул. Кирія;

- вул. Незалежності 
Протягом 

доби

КОЛИ ЧАСТІШЕ  

ТРАПЛЯЮТЬСЯ
ПО ВИДАХ 

ТРАНСПОРТУ

Причини

-Перевищення швидкості

-Порушення правил маневрування

-Недотримання дистанції

-Проїзд на забороняючий сигнал 

світлофора

-Порушення правил проїзду перехресть

1 ПОСТРАЖДАЛО ДІТЕЙ

10
ЗАГАЛЬНА  

КІЛЬКІСТЬ ДТП

8

0

1
ДТП

ЗА УЧАСТІ ДІТЕЙ



ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ ЗАДЛЯ 

ПОКРАЩАННЯ БЕЗПЕКИ РУХУ У 

РАЙОНІ?

1. Відновити, або нанести 

дорожню розмітку, в тому 

числі пішохідних переходів

2. Виділити додаткові зони 

паркування біля ринку

Безпечні  дороги

24.04.2018 об 14:00 годині в смт. Згурівка по вулиці Східній водій К,

керуючи автомобілем “” ВАЗ 2101” не впорався з управлінням,

здійснив наїзд на металеву огорожу чим завдав власниці збитків.

Працівниками Згурівського ВП було здійснено негайний виїзд на

місце пригоди, було встановлено винуватця ДТП.

Відносно гр. К. у подальшому було складено адміністративні 

матеріали за ст.124 та ст.122-4 КУпАП.

ПРИКЛАДИ ДТП ТА РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ПО НИХ
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ВСТАНОВЛЕНО  

ПОРУШНИКІВ

1
ХУЛІГАНСТВО

Безпечні  вулиці

Хто злочинці?

Tиповий злочинець:

-Не працює

-Зловживає алкоголем, наркотиками

-Раніше притягався до відповідальності

-Вік 16 – 54 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

1
ПОГРАБУВАННЯ ТА РОЗБІЙ

0
ВСТАНОВЛЕНО  

ПОРУШНИКІВ

0 ЗАТРИМАНО

0

0

9 ДРІБНЕ 

ХУЛІГАНСТВО

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 

ВІДШКОДОВАНО0 грн.



14.10.2018 до Згурівського ВП надійшло повідомлення про те, що 13.10.2018

близько 23:00 невідомі особи в масках близько чотирьох чоловік шляхом

демонтажу вікна проникли до будинку в с. Нова Оржиця Згурівського району

Київської області, відкрито заволоділи телевізором LG, п'ятьма брусками

мила, десятьма пачками прального поршку, та 12 банками тушонки.

. Виїздом слідчо - оперативної групи, з метою розкриття даного злочину були

організовані і проведені наступні заходи:

1. Складено протокол огляду місця події.

2.Опитано потерпілих та свідків правопорушення.

3. Проведено подвірний обхід де було вчинено пограбування.

ПРИКЛАДИ ЗЛОЧИНІВ І  РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ПО НИХ 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

Віддалені 

села

МІСЦЯ 

СКОЄННЯ  

ЗЛОЧИНІВ



Безпечні  вулиці

ЗЛОЧИНИ, СКОЄНІ В СТАНІ  

АЛКОГОЛЬНОГО СП’ЯНІННЯ

0
НАРКОЗЛОЧИНИ

0
НЕЗАКОННА ТОРГІВЛЯ  

АЛКОГОЛЕМ

Центр селища

Околиці віддалених сіл

НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ

В Згурівському ВП 

перебувають 77осіб на 

обліку поліції. Серед них:

16 раніше засуджених;

11 сімейних бешкетників;

29 осіб, що засуджені до 

покарання, не пов’язаного з 

позбавленням волі;

21 причетні до незаконного 

обігу наркотиків.

ПІДОБЛІКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ

Протягом звітного періоду:

Провела 143 відвідувань за 

місцем проживання

Було проведено 1020 

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;

•Обмежити час продажу алкогольних 

напоїв з 22.00 до 06.00. 

1



Безпечне  

житло, оселя07



РОЗКРИТО

ЗАТРИМАНО

ШКОДА

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 

ВІДШКОДОВАНО0

0

0

0

Безпечне житло,  оселя

РОЗКРИТО

52
КРАДІЖКИ

ЗАТРИМАНО

ШКОДА

7
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 

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 

ВІДШКОДОВАНО0

0

19

19



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 2018 року поліцейськими було

проведено 12 зустрічей з населенням громади, у

тому числі з особами похилого віку, на яких

роз’яснено основні заходи, як не стати жертвою

шахраїв

Безпечне житло,  
оселя
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Безпека дітей

0
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДІТЕЙ

Що робила поліція?
складено 25 адміністративних протоколів.
Відносно дорослих -22
За доведення неповнолітнього до стану сп’яніння – 1
Відносно неповнолітніх складено адмін. протоколів – 2:
Розшукано 1 безвісно-зниклого неповнолітнього.
В дитячих закладах було проведено 15 лекцій та бесід на 
правову тематику та на тему дії в разі виявлення 
вибухонебезпечних предметів, профілактики булінгу.

Що треба зробити разом з іншими  службам
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. 

1 Випадок зникнення 

дітей

Сімейне насильство

за участі дітей0

0 Злочини проти дітей

1 Знайдено дітей

Випадки накладення 

стягнення за продаж 

алкоголю дітям
0



Домашнє  

(сімейне)  

насильство
09



Домашнє (сімейне)  

насильство

СКЛАДЕНО  

ЗАБОРОННИХ ПРИПИСІВ

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
8

НАПРАВЛЕНО ДО ШЕЛТЕРУ

0
ПОСТУПИЛО ВИКЛИКІВ

11

0

470



Зброя, 

вибухівка10



778
Всього зареєстровано 

зброї 

0
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З  

ВИБУХІВКОЮ

624
КІЛЬКІСТЬ власників
ЗАРЕЄСТРОВАНОЇ ЗБРОЇ

4
ВИЛУЧЕНО  

НЕЗАКОННОЇ 

ЗБРОЇ

21
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 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;

0
ВАГА ВИЛУЧЕНОЇ 

ВИБУХІВКИ 

33
ОДИНИЦЬ ВИЛУЧЕНО 



Довіра 

громадян11



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;

-Покращити якість спілкування 

поліцейських з громадянами;

-Покращити якість інформування 

громади про безпекову ситуацію та 

роботу поліції в районі;

Додаткова інформація на сайті: 
www.lg.npu.gov.ua

38,6%

35%

ЗАДОВОЛЕНІСТЬ  

РОБОТОЮ ПОЛІЦІЇ

КІЛЬКІСТЬ СКАРГ  

НА РОБОТУ ПОЛІЦІЇ

УЧАСТЬ У МІСЦЕВИХ 

РОБОЧИХ ГРУПАХ

З ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ

КІЛЬКІСТЬ КОНТАКТІВ ПОЛІЦІЇ

З НАСЕЛЕННЯМ

ДОВІРА ДО ПОЛІЦІЇ

26

26 22

http://www.lg.npu.gov.ua/


Взаємодія поліції та громади 

Заходи,  спрямовані на 

підвищення довіри

195
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/ІНТЕРНЕТІ
25

ЗУСТРІЧІ З НАСЕЛЕННЯМ  

КЕРІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ12

20 ВИЇЗНИХ ПРИЙОМІВ

КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКИХ ПРИЙНЯЛИ 

НАЧАЛЬНИКИ/ДІЛЬНИЧНІ 

НА ПРИЙОМАХ

107

ПРИЙНЯТО ЗВЕРНЕНЬ

ГРОМАДЯН

195



Нагальні

потреби

поліції
12



Нагальні потреби  поліції

Чого потребує поліція?

Як планується вирішувати  

проблеми?

•Проведення зустрічей 

дільничного з найбільш 

уразливими верствами 

населення (пенсіонери, особи 

похилого віку, т.д.) з питань 

попередження шахрайств.

Підвищити рівень

обізнаності населення у

сфері протидії Інтернет,

банківським та

телефонним

шахрайствам.




