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Повідомлення 
громадян

195 687
КІЛЬКІСТЬ ПОВІДОМЛЕНЬ

ПОВІДОМЛЕНЬ 
ПРИЙНЯТО ТА ОБРОБЛЕНО 
ПРОТЯГОМ 60 сек.

78 366
60 
сек.

ВИЇЗДІВ НА 
МІСЦЕ ПОДІЇ104 398

ЗЛОЧИНІВ 
ЗАРЕЄСТРОВАНО

17 295

АДМІНПРАВОПОРУШЕНЬ 
ЗАРЕЄСТРОВАНО

103 826

2652
РОЗКРИТО ТЯЖКИХ 
ЗЛОЧИНІВ

170
РОЗКРИТО ОСОБЛИВО 
ТЯЖКИХ ЗЛОЧИНІВ

Середній час прибуття наряду по області 
складає – 14 хв. 01 сек.
Слідчо-оперативної групи – 19 хв. 15 сек.
Заступає нарядів на добу  - 130
- нарядів груп реагування патрульної поліції 
– 35-36 
- слідчо-оперативних груп - 19 
- управління патрульної поліції - 21
- управління поліції охорони - 11

Швидкість прибуття поліції на 

місце події

Пограбування – 0,3 %

Розбої – 0,05 %

Крадіжки – 8,7 %

Хуліганство – 0,3 %

Викрадення автомобіля – 0,1 %

Шахрайство – 5,3 %

Тілесні ушкодження  – 0,2 %

Домашнє насильство – 20,5 %

ДТП з потерпілими – 15,5 %

ДТП без травмованих – 3,2 %

Структура повідомлень за видами
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Безпечні 
дороги

- Перевищення швидкості.

- Порушення правил маневрування.

- Недотримання дистанції.

- Проїзд на заборонний сигнал світлофора.

- Порушення правил проїзду перехресть.

Причини

- Розміщення соціальної реклами щодо 
дотримання ПДР.

- Проведення зустрічей у навчальних закладах, 
автошколах та установах для формування 
нетерпимого ставлення до керування авто 
напідпитку.

- Розповсюдження пам'яток з переліком 
санкцій за порушення ПДР.

Заходи з покращення ситуації 

(саме поліція у співпраці)

88,1 % ЛЕГКОВІ

6,3 % ВАНТАЖНІ

5,5 % МОТО

ЗА ВИДАМИ ТРАНСПОРТУКОЛИ ЧАСТІШЕ 
ТРАПЛЯЮТЬСЯ?

ТОП-5 
АВАРІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ДІЛЯНОК

3 313
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ 

ДТП

ДТП ЗА УЧАСТЮ ДІТЕЙ

ПОСТРАЖДАЛО ОСІБ

ЗАГИНУЛО ОСІБ

ПОСТРАЖДАЛО ДІТЕЙ

УПРАВЛІННЯ АВТО 
НАПІДПИТКУ (ст. 130 КУпАП)2300

104

66

515

26

152

ВИКРАДЕНЬ АВТОМОБІЛІВ

У світлу пору доби
- м. Свалява в межах вулиць Верховинська та Київська;
- автодорога М-23 (Берегово – Виноградів – В.Копаня), в

межах населених пунктів Руська Долина, Нове Село,
Підвиноградів, Виноградівського району;

- автодорога Т-07-19 (Іршава - Виноградів) в межах
населеного пункту Заріччя;

- автодорога Р-21 (Долина - Хуст) в межах смт. Міжгір’я;
- автодорога Н-09 (Мукачево – Рахів – Богородчани – Івано-

Франківськ – Рогатин – Бібрка – Львів) в межах
населеного пункту Тересва та м.Рахів;



Безпечні дороги
ПРИКЛАДИ ДТП І ЗАХОДІВ, 
УЖИТИХ ПОЛІЦІЄЮ

- З метою посилення інформаційного впливу на
свідомість учасників дорожнього руху,
забезпечити на постійній основі висвітлення в
ЗМІ інформації щодо необхідності дотримання
всіма учасниками дорожнього руху ПДР України
та наслідків дорожньо-транспортних пригод, що
трапились на території обслуговування.

- Протягом 2023 року в загальноосвітніх школах,
ліцеях та дошкільних закладах провести
семінари (виступи) щодо безпечної поведінки
дітей на дорозі. Інформацію про проведені
заходи висвітлювати на соціальних Інтернет
сторінках.

- З метою зменшення аварійності на автошляхах
області проводити щомісячні аналізи дорожньо-
транспортних пригод, які трапились на території
обслуговування, за часом, днем тижня, видом
пригоди, кількості потерпілих осіб, кількості
неповнолітніх осіб, які стали учасниками ДТП та
причинами дорожньо-транспортних пригод з
визначенням найбільш аварійно небезпечних
ділянок доріг та забезпечити їх постійне
патрулювання.

Що треба зробити 

для покращання безпеки руху 

в області

25 березня ввечері до поліції Тячева надійшло повідомлення від медиків місцевої лікарні про те, 
що до них в травмпункт невідомий чоловік доставив  неповнолітнього хлопця, якого зі слів  знайшов на 
узбіччі дороги разом з велосипедом.

Отримавши повідомлення на місце події негайно виїхали поліцейські які оперативно з’ясували 
всі обставини даної події. А саме, що 78-річний мешканець с. Бедевля, Тячівського району, керуючи 
автомобілем «ЗАЗ Славута» з причепом,  в якому під час руху  перебували два малолітні хлопця. Під 
час руху водій автомобіля нехтуючи правилами дорожнього руху щодо заборони перевезення  
пасажирів поза кабіною автомобіля, не переконався в безпеці пасажирів,  різко пригальмував тоді 
один з неповнолітніх не втримався на причепі та впав під колеса вказаного причепу в наслідок чого 
хлопця  затягнуло під причеп та почало волочити асфальтом. У наслідок ДТП неповнолітній хлопчина 
отримав тяжкі тілесні ушкодження.

З метою привернення уваги населення до проблемних питань аварійності, забезпечено
систематичне висвітлення в засобах масової інформації, зокрема, на відомчому сайті ГУНП в
Закарпатській області, відомостей про дорожньо-транспортні пригоди, їх обставини, наслідки та
причини, а також посилено інформаційний вплив на свідомість водіїв та інших учасників дорожнього
руху щодо необхідності суворого дотримання ними Правил дорожнього руху.
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Безпечні вулиці

ХУЛІГАНСТВО

Чинники ризику для жертв:

- стан алкогольного сп’яніння;

- рух поодинці в темний час доби в погано 
освітленому місці;

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

Хто жертви?

Tиповий злочинець:

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

Хто злочинці?

57
УСТАНОВЛЕНО 
ПОРУШНИКІВ

ЗАТРИМАНО ОСІБ В 
ПОРЯДКУ СТ.208 КПК

ДРІБНЕ ХУЛІГАНСТВО
(складено протоколів)

16

137357

ПОГРАБУВАННЯ ТА РОЗБІЙ

62
УСТАНОВЛЕНО 
ПОРУШНИКІВ

ЗАТРИМАНО  ОСІБ В 
ПОРЯДКУ СТ.208 КПК

ПОВЕРНУТО МАЙНА/ВІДШКОДОВАНО

44

360 тис. грн

62



Безпечні вулиці

- Збільшити кількість патрулів у темний
час доби.

- Звернутися до органів місцевого
самоврядування щодо встановлення
вуличного освітлення та камер
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», «Первинні дії потерпілого в
разі скоєння стосовно нього злочину»
тощо.

Що треба зробити?
ПРИКЛАДИ ЗЛОЧИНІВ Й РОБОТИ ПОЛІЦІЇ 
ПО НИХ

02 листопада 2022 року до поліції Закарпаття
надійшло повідомлення від одного з мешканців міста
Мукачево про звуки вибуху, що лунали з території його
домогосподарства.

За викликом негайно прибули співробітники
місцевої поліції, де на них очікував заявник. В своїй
розмові потерпілий повідомив, що він разом з
родиною перебували у вітальні кімнаті, і раптом на
подвір'ї пролунав вибух, ніхто з членів родини від
вибуху не постраждав.

В результаті проведення оперативних заходів було
встановлено, що до даного злочину причетний 52-
річний мешканець м. Берегово, який з мотивів помсти
та особистої неприязні, за допомогою попереднього
ним заготовленого небезпечного предмету - ручної
бойової гранати Ф-1, підкрався до огорожі двору та
привів гранату у бойовий стан, після чого кинув її на
територію подвір’я будинку заявника, в подальшому
сів у власний автомобіль який був припаркований
неподалік від місця злочину та поїхав за місцем
проживання, де згодом був затриманий працівниками
поліції.

Вказаному громадянину повідомлено про підозру
у скоєнні кримінального правопорушення,
передбаченого ч.2 ст. 15 - п.5 ч. 2 ст. 115 КК України –
тобто замах на умисне вбивство, вчинене способом,
небезпечним для життя багатьох осіб.

За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення
волі.

26.05.2022 до поліції Закарпаття надійшло
повідомлення від мешканки м. Мукачево, яка повідомила
про те, що перебуваючи на одній із вулиць міста до неї
підбігли двоє молодих осіб, які зірвали з шиї заявниці
золотий ланцюжок на якому знаходився кулончик у
вигляді сердечка, після чого молодики втекли у
невідомому напрямку.

Місцевими правоохоронцями в ході негайно
проведених оперативно-розшукових заходів було
встановлено та затримано двох осіб 33 і 36 – річного віку,
мешканців м. Харків. Вказані громадяни тимчасово
проживали у м. Виноградів, під час обшуку житла у них
було виявлено викрадені речі.

Враховуючи, що злочин вчинений в умовах воєнного
стану, грабіжникам загрожує до 10 років позбавлення волі.



Безпечні вулиці

НЕЗАКОННА ТОРГІВЛЯ  
ОКОВИТОЮ

З незаконного обігу 
вилучено 206 тис. 994 
гр. наркотичних 
речовин, 4 тис. 482 гр.
психотропних 
речовин.

- Активізувати виявлення та документування 
правопорушень, пов’язаних з уживанням 
алкогольних напоїв у публічних місцях, 
нелегальною торгівлею.
- Своєчасно ставити осіб на облік та брати під 
адміністративний нагляд.
- Започаткувати нові напрями профілактичної 
роботи з населенням.
- Збільшити кількість і якість проведення 
профілактичних перевірок за місцем 
проживання осіб, які перебувають на обліку в 
поліції.

Що треба зробити?

НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ ПІДОБЛІКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?

Місця підвищеної небезпеки:
- нічні клуби та інші 
розважальні заклади;
- ринки, парки, гуртожитки;
- цілодобові заклади продажу 
підакцизних товарів;
- залізничні станції.

В області на обліку поліції
перебувають 3 тис. 507 осіб. Серед
них:
- 451 осіб, звільнених з місць
позбавлення волі;
- 2617 сімейних кривдників;
- 97 осіб під адміністративним

наглядом;
- 342 особи, які формально
підпадають під дію ЗУ «Про
адміністративний нагляд».

Протягом звітного періоду:
- здійснено 63 тис. 904 
відвідувань за місцем 
проживання;
- проведено 63 тис. 904 
профілактичних  бесід.

НАРКОЗЛОЧИНИ

344
ЗЛОЧИНИ, СКОЄНІ В СТАНІ  

АЛКОГОЛЬНОГО СП’ЯНІННЯ

166

529 Що зроблено:

Поліцією Закарпаття створено телеграм-
каналу, за допомогою якого населенню
стане ще простіше комунікувати з
поліцією.
Даний ресурс створений як додаткова
можливість для громадян повідомляти
правоохоронців про події, пов’язані з
незаконним обігом наркотиків, і зручність
полягає у тому, що інформацію можна
надавати без зазначення будь-яких
персональних даних.
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Безпечне 
житло, оселя

КРАДІЖОК

Квартира
Приватний будинок
Дача, гараж

Місце скоєння крадіжки

- Під час купівлі товарів через мережу 
Інтернет.
- Під виглядом працівників банківських 
структур.
- Нібито за звільнення близьких людей від 
відповідальності.

Види шахрайства

127 ЗАТРИМАНО ОСІБ В 
ПОРЯДКУ СТ.208 КПК

РОЗКРИТО

ЗАВДАНО ЗБИТКІВ

1169

1 513

ШАХРАЙСТВА

3
ЗАТРИМАНО ОСІБ В 
ПОРЯДКУ СТ.208 КПК

РОЗКРИТО

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО

284

1 млн. 483 тис. грн.

919

Спосіб проникнення
Вільний доступ
Злам дверей, вікон, воріт

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО

14 млн. 104 тис. грн.

ЗАВДАНО ЗБИТКІВ35 млн. 94 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

7 млн. 310 тис. грн.
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Безпека дітей

Що робила поліція?

29 листопада, на лінію «102» надійшло повідомлення від виховательки

школи-інтернату, що знаходиться в смт. Чинадієво на Мукачівщині. Жінка
повідомила поліції, що троє їх вихованців зникли з території закладу.
Поліцейські прибули на місце події, опитали працівників інтернату та одразу ж
приступили до пошуків 12, 13 та 14-річних хлопців.

До пошуків долучилися оперативники відділу поліції Мукачівського
району, ювенальні поліцейські, а також орієнтування розіслали всім групам
реагування патрульної поліції.

Знайшли дітей у місті Свалява на вокзалі, вони пояснили поліції, що
хотіли змінити обстановку. З ними поспілкувалися ювенальні поліцейські,
пояснили, що дітям без дорослих подорожувати навіть територією області
дуже небезпечно.

Усіх трьох хлопців повернули до школи-інтернату, діти під час своєї
нічної подорожі не постраждали.

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ 
ДІТЕЙ

104

ВИПАДКІВ ЗНИКНЕННЯ 
ДІТЕЙ

ЗНИК

?

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ  
З ДІТЬМИ

294

ЗНАЙДЕНО ДІТЕЙ

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДІТЕЙ

СІМЕЙНЕ НАСИЛЬСТВО
ЗА УЧАСТЮ ДІТЕЙ

ВИПАДКИ НАКЛАДЕННЯ 
СТЯГНЕННЯ ЗА ПРОДАЖ 
АЛКОГОЛЮ ДІТЯМ

290

104

7

24

- 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?

Складено 1558  адміністративних протоколи:
- за невиконання обов’язків з виховання дітей – 1163;
- за втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність – 14;
- за продаж неповнолітнім спиртних, слабоалкогольних 
напоїв, тютюнових виробів – 56;
- за доведення неповнолітнього до стану сп’яніння –32;
- за насильство в сім’ї стосовно неповнолітнього – 24;
- стосовно неповнолітніх – 387.
У дитячих закладах проведено 1007 лекцій і бесід на різну
тематику, щодо профілактики булінгу, злочинності серед
дітей, пияцтва, наркоманії, тютюнопаління, суїцидам.
Спільно з службою у справах дітей проводяться рейди, з
метою виявлення бездоглядних дітей, а також батьків, які
неналежно відносяться до виховання дітей або вчиняють
домашнє насильство. Відтак, виявлено 76 дітей, 53 – з вулиці,
40 – поміщено в медичні заклади, 33 – в притулок для дітей,
інші повернуто в сім’ю.
Відвідано 807 сімей з категорії неблагополучних та таких, що
опинились у складних життєвих обставинах.



Безпека дітей

- 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?
ПРИКЛАДИ РОБОТИ ПОЛІЦІЇ

6-річна дівчинка з Харкова, тікаючи від
війни, оселилася зі своєю сім’єю в одному з
мальовничих гірських містечок на Закарпатті,
дівчинка вирішила не порушувати свою добру
традицію: кожного року на початку зими
писати лист до Святого Миколая. В листі
дівчинка поділилася своїми переживаннями,
сумом за рідними, мрією про те, щоб
чимшвидше закінчилася війна, щоб вона
нарешті мала змогу обійняти близьких та
друзів, а ще – про те, що надзвичайно сумує за
своїм котиком Сімбою, який залишився в
Харкові, і просить подарунок, який би про
нього нагадував – м’яку іграшку.

Миколай ніс для неї спогад про
домашнього улюбленця, проте за звичною
адресою дівчинку застати не вдалося. Нову
домівку дівчинки на Закарпатті Миколаєві
допомогли розшукати ювенальні поліцейські
Міжгір’я: на службовому автомобілі, об’їхавши
засніжені вулиці містечка, поліцейські привезли
Миколая з подарунками до дівчинки.

Ця історія не могла закінчитися інакше,
адже дівчинка знає, що нема нічого сильнішого
за непереможні добро і надію.

У рамках Всеукраїнської акції
«Мріяти про майбутнє разом»
інспектори сектору ювенальної
превенції поліції завітали до маленької
жительки Тячівського району, яка під час
розмови з поліцейськими обмовилася,
що мріє про мобільний телефон, бо тоді
вона справді зможе бути постійно на
зв’язку із мамою та поліцейськими-
ювеналами, з якими вона вже добре
потоваришувала.

Об’єднавши свої зусилля з
місцевим підприємцем-благодійником,
працівники Тячівського районного
відділу поліції вирішили придбали для
дівчинки не лише мобільний, але й
омріяну нею м’яку іграшку та солодощі
– і цим надзвичайно розчулили дитину.



06
Домашнє

(сімейне)

насильство



Домашнє
(сімейне)

насильство У рамках акції «16 днів проти
насильства» у закладах освіти області
було проведено виховні години,
тренінги, бесіди, зустрічі з
представниками служб сім'ї та захисту
дітей. «Молодь та поліція разом проти
насильства».

Учням розповіли про види
насильства, методами боротьби з
насильством, куди звертатись у випадку
домашнього насильства .

Акція проводиться для
привернення уваги громадськості та
суспільства до проблематики
насильства.

Протидія домашньому насильству:

НАДІЙШЛО ВИКЛИКІВ

ВИЇЗДІВ ПОЛІЦІЇ 
НА АДРЕСУ

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

107

10 834

10 834

СКЛАДЕНО ЗАБОРОННИХ 
ПРИПИСІВ

ПРОВЕДЕНО ПРОФІЛАКТИЧНИХ  
БЕСІД НА ТЕМУ ДОМАШНЬОГО  
НАСИЛЬСТВА

ПРИТЯГНУТО ДО
АДМІНІСТРАТИВНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ЗА СТ. 173-2 КУпАП

100 %

3247

825



Домашнє
(сімейне)

насильство

- Провести додаткові навчання з особовим 
складом щодо удосконалення знань 
законодавства у сфері запобігання та 
протидії домашньому насильству.

-Провести семінари разом зі Службою у 
справах дітей, Центром соціальних служб 
для дітей, сім’ї та молоді, громадськими 
організаціями щодо спільних заходів у 
попередженні домашнього насильства. 

-Офіцерам ювенальної превенції збільшити 
кількість відвідувань дітей за місцем 
проживання, навчання з метою виявлення 
дітей, що страждають від насильства.

Що потрібно зробити:

ПРИКЛАДИ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА 
ТА РОБОТА ПОЛІЦІЇ ПО НИХ

24 січня 2022 року до поліції Перечина надійшов лист служби у справах дітей
Перечинської міської ради, про те що до них надійшло повідомлення від старости одного з
населених пунктів про не виконання матір’ю своїх батьківських обов’язків відносно двох
неповнолітніх дітей.

Яка постійно зловживає спиртними напоями та в такому стані вчиняє сварки. Через жагу
до чарки, діти залишаються недоглянуті, брудні та голодні, в будинку всюди брудно, одяг
дітей постійно в неохайному вигляді. Після розмови з дітьми поліцейські спільно з
працівниками служби у справах дітей виїхали за місцем їх проживання, поспілкувавшись з
сусідами та рідними, дане повідомлення підтвердилось – умови, в яких проживали двоє
неповнолітніх дітей, дійсно несуть загрозу їх життю та здоров’ю.

На жінку працівники ювенальної поліції склали адміністративний протокол за ст.184
КУпАП, тобто невиконання нею обов’язків щодо виховання дітей. Поліцейськими та
працівниками соцслужб проведено профілактичну бесіду з жінкою в ході якої наголошено про
позбавлення жінки батьківських прав, в разі не покращення умов проживання та належного
ставлення до своїх неповнолітніх дітей.
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Зброя, 
вибухівка

- Відпрацювання залізничних вокзалів, автовокзалів та 
інших місць з метою перекриття каналів надходження 
зброї (військового взірця) та вибухових речовин із зони 
ведення бойових дій. 

- 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.

- Збільшити кількість перевірок залізничних вокзалів, 
автовокзалів для перекриття каналів надходження ВЗ 
та вибухових  речовин.

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

Що треба зробити?
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З 

НЕЗАКОННИМ 
ПОВОДЖЕННЯМ 

ЗІ  ЗБРОЄЮ

138

КІЛЬКІСТЬ  
ЗАРЕЄСТРОВАНОЇ ЗБРОЇ

ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З  
ВИБУХІВКОЮ

ВИЛУЧЕНО 
ВИБУХІВКИ (КГ)

ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ 
З  ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМИ  

ПРЕДМЕТАМИ

ВИЛУЧЕНО  
НЕЗАКОННОЇ ЗБРОЇ

ОДИНИЦЬ 
БОЄПРИПАСІВ 

ВИЛУЧЕНО 

5 8,6 кг 25

27726 86 3 тис. 534 набоїв
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Взаємодія поліції та 
громади. Заходи,  
спрямовані на 
підвищення довіри 
громадян

РОЗГЛЯНУТО ЗАПИТІВ НА ПУБЛІЧНУ
ІНФОРМАЦІЮ ВСЬОГО/АДВОКАТСЬКИХ ЗАПИТІВ 

НАЧАЛЬНИКОМ ГУНП

Упродовж 2022 року начальником ГУНП
проведено 12 брифінгів та прес-конференцій,
2 круглі столи. Організовано 24 виступи
керівництва в ЗМІ. Проведено 64 зустрічей з
головами територіальних громад, підписано 6
меморандумів про співпрацю. Проєкт
«Поліцейський офіцер громади» на Закарпатті
набув стрімкого розвитку та був схвально
прийнятий новоствореними громадами. У
результаті ― в різних куточках регіону, і в
першу чергу, в найвіддаленіших населених
пунктах, успішно функціонують 16
поліцейських станцій та віддано несе службу
36 поліцейський офіцер громади.

УНІКАЛЬНІ ПРИКЛАДИ

СПІЛЬНИХ ДІЙ ПОЛІЦІЇ ТА ГРОМАДИ

(ТОЛОКИ, СПОРТ, АУДИТ БЕЗПЕКИ ТОЩО)

109 /210

ЗУСТРІЧЕЙ З ГОЛОВАМИ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
ГРОМАД КЕРІВНИКІВ 
ПОЛІЦІЇ

64

МАТЕРІАЛІВ
ПРО РОБОТУ ПОЛІЦІЇ  
У ЗМІ / ІНТЕРНЕТІ

2359/1847

Прийнято звернень громадян
керівником ГУНП/керівниками
РУП, РВП, відділів та відділень
поліції

ОПРАЦЬОВАНО 

Здійснюється ретельний 
розгляд кожного звернення та 
приймається обґрунтоване 
рішення.

Частина звернень 
розглядається за участю  
представників громадськості 
(членів груп безпеки).

6 278

2359

.
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Персонал
поліції

2 405
КІЛЬКІСТЬ 

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

ЗАДІЯНО У ЗАХОДАХ, КРІМ 
ОСНОВНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ

Крім виконання прямих функціональних обов’язків, працівники
ГУНП в Закарпатській області постійно залучаються до охорони
публічного порядку під час дії воєнного стану та проведення
масових заходів на території Закарпатської області.

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

ПРОБЛЕМИ З ПЕРСОНАЛОМ

НЕКОМЛЕКТ. НАВАНТАЖЕННЯ НА
ОДНОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

1525

ЧОЛОВІКИ

659

1722

ЖІНКИ

З ДОСВІДОМ 
РОБОТИ ПОНАД
3 РОКИ

Некомплект складає 277 працівників 
(11,5%).

Найбільше не вистачає молодшого
складу поліції (26,7 %), що створює
додаткове навантаження на
працівників.

За звітний період звільнено 119
особи, з яких 90 поліцейських (з них
54 – за власним бажанням, 28 – за
негативними мотивами, 8 – з інших
причин).

Прийнято на службу в поліцію 136
осіб.

Навантаження на одного дільничного
офіцера поліції та поліцейського
офіцера поліції становить в
середньому 7 500 мешканців
Закарпатської області.

До дисциплінарної відповідальності притягнуто 
513 працівників. Серед них:

– за невиконання вимог кримінального 
процесуального законодавства;
– за порушення порядку реагування на 
звернення громадян;
– за порушення  порядку несення служби;
– за порушення службової та транспортної 
дисципліни.

Покарано. За що?

Загалом, за досягнуті позитивні результати в
службовій діяльності, заохочено 604 працівника
поліції.

Серед них: 421 поліцейського – відомчими
заохочувальними відзнаками Верховної Ради
України, Міністерства внутрішніх справ України,
Національної поліції України та Закарпатської
обласної державної адміністрації.

Нагороджено, заохочено. За що? 
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Нагальні 
потреби поліції

ЧОГО ПОТРЕБУЄ ПОЛІЦІЯ?

1. Забезпечити подальшу розбудову комплексної системи безпеки «Безпечне
Закарпаття».

2. Збільшення камер відеоспостереження на території області, в тому числі таких, які
мають функцію розпізнання номерних знаків транспортних засобів.
3. Співпраця з ОТГ щодо відкриття нових поліцейських станцій.
4. Забезпечити облаштування приміщень для поліцейських «Front office» та кімнат для
проведення слідчих (розшукових) дій.
5. Продовжити розвиток автоматизованого обліку затриманих осіб з метою запобігання
незаконному затриманню та вдосконалення системи захисту осіб від тортур і жорстокого
поводження (Інформаційна підсистема «Custody Records»).
6. Вирішення питання щодо забезпечення житлом сімей працівників поліції.
7. Закупка комп'ютерів, оргтехніки, камер відеоспостереження, програмного
забезпечення та службового автотранспорту.


