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Повідомлення 
громадян

27 366
КІЛЬКІСТЬ ПОВІДОМЛЕНЬ

267310 
сек.

ВИЇЗДІВ НА 
МІСЦЕ ПОДІЇ20107

ЗЛОЧИНІВ 
ЗАРЕЄСТРОВАНО

2025
ВИЯВЛЕНО ТА ПРИПИНЕНО
АДМІНПРАВОПОРУШЕНЬ

32287

470
РОЗКРИТО ТЯЖКИХ ТА 
ОСОБЛИВО ТЯЖКИХ 
ЗЛОЧИНІВ

Середній час прибуття: 

- у місті - 8 хв. 40 сек.;

- у районі – 13 хв. 01 сек.

- В районному управлінні поліції працюють дві 
слідчо-оперативні групи у цілодобовому режимі 
у зв'язку із воєнним станом;
- У кожному підпорядкованому підрозділі 
створено по одній СОГ та не менше двох груп 
реагування патрульної поліції.

Швидкість прибуття поліції на 

місце події

Пограбування – 1,1 % 

Розбої – 0,1%

Виявлення  незаконної зброї – 1,7%

Крадіжки – 22 % 

Хуліганство – 0,2 % 

Шахрайство – 16,9 %

ДТП з травмованими – 1,1 %

Домашнє насильство – 10 %

ДТП без  травмованих – 1,6 %

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.

- Створення гарячої лінії та спільні з 
громадськістю рейди проти порушників 
правил паркування.

Заходи з покращення ситуації 

(саме поліція, у співпраці)

66,7 % ЛЕГКОВІ

14,0 % ВАНТАЖНІ

19,3 % ВЕЛО/МОТО

ЗА ВИДАМИ ТРАНСПОРТУКОЛИ ЧАСТІШЕ 
ТРАПЛЯЮТЬСЯ?

ТОП-5 
АВАРІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ДІЛЯНОК

57
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ 
ДТП з травмованими

ДТП ЗА УЧАСТЮ ДІТЕЙ

ПОСТРАЖДАЛО ОСІБ

ЗАГИНУЛО ОСІБ

ПОСТРАЖДАЛО ДІТЕЙ

УПРАВЛІННЯ АВТО 
НАПІДПИТКУ (ст. 130 КУпАП)313

7

2

53

6

5

ВИКРАДЕНЬ АВТОМОБІЛІВ

У світлу пору доби
1. Пішохідний перехід по вул.Томаша Масарика
в м.Мукачево біля МКТЕК (коледжу).
2. Автодорога М-06 сполученням Київ-Чоп, 
поблизу населених пунктів: Кольчино, 
Чинадієво, Сусково, Голубине, Абранка, 
Ганьковиця.
3. Перехрестя вулиць Пряшівської та Івана 
Франка в м.Мукачево.
4. Автодорога М-06 м. Мукачево між ТЦ 
«Епіцентр» та АЗС «Маркет».
5. Автодорога Н-09  с.Залужжя, Мукачівського 
району.



Безпечні 
дороги

ПРИКЛАДИ ДТП І ЗАХОДІВ, 
УЖИТИХ ПОЛІЦІЄЮ

25 березня 2022 року біля 10 години 00 хвилин громадянин С. віком 35 років, керуючи легковим
автомобілем марки Fiat моделі Doblo чорного кольору, здійснюючи маневр повороту ліворуч, на
перехресті, з вул. Академіка Морозова, на вул. Верді, здійснив наїзд на малолітнього Дмитра , 2017
р.н., мешканця м. Мукачево, який рухаючись по тротуару вул. А. Морозова, попереду мами на відстані
1-1,5 метра, раптово вийшов на проїзну частину вул. Верді, з права на ліво по відношенню руху
автомобіля, та внаслідок наїзду отримав тілесні ушкодження у вигляді ЗЧМТ, вдавлений перелом
потиличної кістки, забій головного мозку.

Пригоду зареєстровано до ІТС ІПНП (ЄО Мукачівського РУП за № 3104 від 25.03.2022).
Поліція своєчасно прибула на місце події, забезпечила доправлення постраждалого до лікувального
закладу КНП «Обласна дитяча лікарня» ЗОР м. Мукачево., оформила ДТП. У ході розслідування
з’ясовано обставини події, установлено винуватця, підготовлено матеріали справи та передано до суду
для розгляду та прийняття рішення.

05 вересня 2022 року близько 08.00 годин в м.Мукачево на перехресті вулиць Тімерязева -
О.Береста водій вантажного автомобіля марки КАМАЗ д.н.з. АО 5633ВТ чоловік віком 62 роки, водій
ТОВ "Грінгер",здійснюючи маневр рух назад здійснив наїзд на пішохода віком 62 роки, мешканця
м.Мукачево , який від отриманих травм помер на місці події.
Поліція своєчасно прибула на місце події, забезпечила оформлення ДТП, фігуруючий автомобіль

поміщено на спецмайданчик ГУНП в Закарпатській області , підозрюваного затримано в порядку ст.208
КПК України та поміщено в ІТТ №1 ГУНП в Закарпатській області . Проводиться досудове розслідування.

Згодом керівництво Мукачівського РУП зверталося з пропозицією до органів місцевого
самоврядування розглянути можливість встановлення на ключових вулицях міста обмежувачів
швидкості («лежачі поліцейські»), підтвердивши доцільність цього заходу загальною статистикою ДТП
за участю пішоходів.

- Обговорити зміни транспортної 
інфраструктури міста та Мукачівського району.

- Відновити або нанести дорожню розмітку на:
- магістральних вулицях;
- внутрішньоквартальних проїздах;  
- паркінгах.   

- Силами ювенальної превенції  управління  
поліції проводити роз'яснювальну роботу серед    
неповнолітніх у дошкільних навчальних  
закладах та школах про забезпечення безпеки 
пішоходів, доведення правил переходу вулиць  
та автомагісмтралей.

- Виділити додаткові зони паркування.

- Установити обмежувачі швидкості («лежачі 
поліцейські») біля шкіл та дитячих садків.

Що треба зробити 

для покращання безпеки руху 

на території обслуговування
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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 кримінальної   

відповідальності;
- неповнолітні особи з неблагополучних сімей;
- вік 16– 45 років.

Хто злочинці?

7
УСТАНОВЛЕНО 
ПОРУШНИКІВ

ЗАТРИМАНО

ДРІБНЕ ХУЛІГАНСТВО

1

997

ПОГРАБУВАННЯ ТА РОЗБІЙ

25
УСТАНОВЛЕНО 
ПОРУШНИКІВ

ЗАТРИМАНО

СПРИЧИНЕНО ЗБИТКІВ 

16

660 тис. 635 грн./

109 тис. 281 грн.

25

ВІДШКОДОВАНО



Безпечні вулиці

МІСЦЕ СКОЄННЯ 
ЗЛОЧИНУ

Райони «Доси», «Росвигово»

Вул. Вокзальна, район
залізничного вокзалу

«Центральний ринок», 
Вул. Возз'єднання

Район «Табор»,
ромське поселення

Ринок «ГІД»

- Збільшити кількість патрулів у зазначених 
місцях у темний час доби.

- Відновити освітлення в місцях, де найчастіше 
скоюють злочини.

- Установити 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», «Первинні дії потерпілого в разі 
скоєння стосовно нього злочину» тощо.

Що треба зробити?

ПРИКЛАДИ ЗЛОЧИНІВ Й 
РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ПО НИХ

22 червня 2022 року близько 08.00 год. за 

адресою м. Мукачево вул. Парканія біля

будинку № 26 невідома особа шляхом 

ривка відкрито викрала з руки 

громадянина віком 58 років, жителя 

м.Мукачево поліетиленовий пакет, в 

середині якого знаходились грошові кошти

в сумі 1000 доларів, 11650 євро, чоловічий

косметичний набір та золотий ланцюжок

вагою близько 81 грам та побіг в напрямку

мосту по вул. Парканія м.Мукачево

За фактом розпочато кримінальне 
провадження за ч. 4 ст.186 (Грабіж) 
Кримінального Кодексу України. 
Працівники поліції оперативно прибули 
на місце події, завдяки проведеним 
оперативно-розшуковим заходам 
затримали підозрюваного, вилучили в 
нього речові докази, належним чином 
задокументували причетність особи до 
скоєного злочину, особу затримано в 
порядку ст. 208 КПК України та поміщено 
до ІТТ. На сьогодні досудове слідство 
закінчено, пред’явлено обвинувачення, 
матеріали передано до суду. 

10 лютого 2022 року о 20.27 год. в 

м.Свалява, вул. Київська, працівник

залізниці повідомив, що 10 хвилин тому 

на залізничному вокзалі троє невідомих

осіб, погрожуючи предметом схожим на 

ніж вимагали грошові кошти та відібрали

мобільний телефон марки "Айфон". 

Прекмети осіб: схожі на осіб ромської

народності, одягнені у байковий темно-

синій жилет, розмовляли мішаною

російсько-українською мовою. Нападники

втекли з місця злочину в сторону 

переїзду.

За фактом розпочато кримінальне 
провадження за ч. 1 ст.187 (Розбій) 
Кримінального Кодексу України. 
На місце події негайно було направлено 
наряди патрульної поліції, поліції 
охорони, СОГ відділення поліції № 1 
Мукачівського РУП та завдяки 
оперативності та злагодженості дій 
нарядів поліції по гарячих  слідах 
неподалік місця події  було затримано  
підозрюваних осіб, у яких було вилучено 
речові докази: мобільний телефон. Осіб 
затримано в порядку ст. 208 КПК України 
та поміщено до ІТТ.
На сьогодні досудове слідство закінчено, 
пред’явлено обвинувачення, матеріали 
передано до суду. Майно повернуто 
власнику.
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НЕЗАКОННА ТОРГІВЛЯ  
ОКОВИТОЮ

За допомогою 
громадськості виявлено 
нелегальний продаж 
алкогольних напоїв.
Партію контрафактного 
алкоголю вилучено.
З незаконного обігу 
вилучено 7 тис.  676 г 
наркотичних речовин ,
також вилучено  107 г 
психотропних речовин. 

- Започаткувати нові напрями профілактичної 
роботи з населенням.

- Своєчасно ставити осіб на облік та брати під 
адміністративний нагляд.

- Збільшити кількість і якість проведення 
профілактичних перевірок за місцем 
проживання осіб, які перебувають на обліку в 
поліції.

- Активізувати виявлення та документування 
правопорушень, пов’язаних з уживанням 
алкогольних напоїв у публічних місцях, 
нелегальною торгівлею.

Що треба зробити?

НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ ПІДОБЛІКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?

Місця підвищеної небезпеки:
- залізничний вокзал;
- Ринки «Гід» та 
«Центральний»;
- райони «Доси»; «Росвигово»
- район «Табор», ромське 
поселення.

На території обслуговування на обліку 
поліції перебувають 1018 осіб.
Серед них:
- 115  раніше засуджених;
- 792 сімейних бешкетників;
- 31 особа під адміністративним 

наглядом;
- 80 осіб, які формально підпадають 
під дію Закону України «Про 
адміністративний нагляд за особами, 
звільненими з місць позбавлення 
волі»

Протягом звітного періоду:
- здійснено 6216 відвідувань 
за місцем проживання;
- проведено 
6855  профілактичних бесід.

НАРКОЗЛОЧИНИ

79
ЗЛОЧИНИ, СКОЄНІ В СТАНІ  

АЛКОГОЛЬНОГО СП’ЯНІННЯ

45

154
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КРАДІЖКИ
з будинків та квартир

Квартира
Приватний будинок
Дача, гараж

Місце скоєння крадіжки

- під час купівлі товарів через мережу 
Інтернет;
- під виглядом працівників банківських 
структур;
- шляхом списання коштів  із карткових 
рахунків;
- шляхом створення фішингових сайтів та 
отримання особистих даних.

Види шахрайства

22 ЗАТРИМАНО

РОЗКРИТО

ЗАВДАНО ЗБИТКІВ

364

102

ШАХРАЙСТВ

0
ЗАТРИМАНО

РОЗКРИТО

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО

153

105 256 грн.

342

Спосіб проникнення
Вільний доступ
Злам дверей, вікон, воріт

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО

2 453 616 грн.

1 010 109 грн.

ЗАВДАНО ЗБИТКІВ1 157 670 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

447 КРАДІЖКИ (загальна 
кількість)



Безпечне 
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- 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.

- Провести зустрічі з мешканцями міста та 
районів для роз’яснення ризиків, за яких 
можна стати жертвою злочину.

Що треба зробити?

Надіслано 55 запитів до 
банківських установ у рамках 
розслідувань.

Надіслано 127 запитів до 
мобільних операторів.

ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?

Висвітлено в засобах масової 
інформації, у тому числі на 
телеканалі «Перший кабельний», 
Інтернет-виданнях, роз’яснення
ризиків, за яких можна стати 
жертвою злочину. Звернуто
особливу  увагу на активізацію 
шахраїв, які виманюють кошти 
громадян  через фішингові сайти 
(дубльовані  сайти справжніх 
інтернет-платформ).

Завдяки сумлінному ставленню 
до виконання службових 
обов'язків проведеними 
оперативно-розшуковими 
заходами  силами працівників 
Мукачівського РУП ГУНП всього 
розкрито 364 крадіжки із  447 
скоєних протягом 2022 року, що 
складає 81,4% з числа 
зареєстрованих . 

Також розкрито 87 крадіжок із 
квартир та будинків громадян із 
102 скоєних у звітному періоді, 
що складає 85,3% з числа 
зареєстрованих впродовж 2022 
року.



05 Безпека 
дітей



Безпека дітей
Складено 186 адміністративних протоколів:
- стосовно дорослих – 162;
- за невиконання обов’язків з виховання дітей – 156;
- за продаж неповнолітнім спиртних, слабоалкогольних напоїв, 
тютюнових виробів – 2;
- за доведення неповнолітнього до стану сп’яніння – 4;
- за насильство в сім’ї стосовно неповнолітнього – 6;
- стосовно неповнолітніх – 24.
Розшукано 66 неповнолітніх, зниклих безвісти.
У дитячих закладах проведено 257 лекцій і бесід на правову тематику, 
щодо профілактики булінгу та як діяти в разі виявлення 
вибухонебезпечних предметів.

Що робила поліція?

04 грудня 2022 о 15.22 год.  надійшло повідомлення до чергової  
частини Мукачівського РУП  зі служби 102 про те, що в 
м.Мукачево по вул. Шандора Петефі, б. 25,  з даху четвертого 
поверху впала дитина. За вказаним фактом  працівниками
поліції було негайно викликано екстрену медичну допомогу та 
здійснено виїзд на місце події, де встановлено, що неповнолітня
учениця 9-го класу, перебуваючи на даху закинутого 
багатоповерхового будинку , намагалась покінчити життя
самогубством. Дитину доставлено на лікування до КНП 
«Мукачівська ЦРЛ» з тілесними ушкодженнями, життя дитині
врятовано та на даний час після лікування її виписано із
лікувального закладу. Проводиться досудове розслідування з 
вказаного випадку.

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ 
ДІТЕЙ

28

ВИПАДКІВ ЗНИКНЕННЯ 
ДІТЕЙ

ЗНИК

?

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ  
З ДІТЬМИ

68

ЗНАЙДЕНО ДІТЕЙ

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДІТЕЙ

СІМЕЙНЕ НАСИЛЬСТВО
ЗА УЧАСТЮ ДІТЕЙ

ВИПАДКИ НАКЛАДЕННЯ 
СТЯГНЕННЯ ЗА ПРОДАЖ 
АЛКОГОЛЮ ДІТЯМ

66

28

6

7

- 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 (ССД, ЦССДМ)?

- 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?
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Домашнє
(сімейне)

насильство

- Провести додаткове навчання з 
працівниками районного управління поліції 
щодо 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.

- Групі по забезпеченню реагування на 
домашнє насильство забезпечити належне 
реагування на факти вчинення домашнього 
насильства стосовно дітей, із обов'язковим 
інформування сектору ювенальної превенції  
РУП про всі такі випадки для проведення  
подальшої профілактичної роботи в сім'ях.

Що треба зробити?

НАДІЙШЛО ВИКЛИКІВ

ВИЇЗДІВ ПОЛІЦІЇ 
НА АДРЕСУ

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

НАПРАВЛЕНО ДО ПРИТУЛКУ

НАПРАВЛЕНО ДО ЛІКУВАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ

36

2352

2747

СКЛАДЕНО ЗАБОРОННИХ 
ПРИПИСІВ

ПРОВЕДЕНО ПРОФІЛАКТИЧНИХ  
БЕСІД НА ТЕМУ ДОМАШНЬОГО  
НАСИЛЬСТВА

ПРИТЯГНУТО ДО
АДМІНІСТРАТИВНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ЗА СТ. 173-2 КУпАП

100 %

1008

21234
16
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Зброя, 
вибухівка

- Відпрацювання залізничних вокзалів, автовокзалів для 
перекриття каналів надходження вогнепальної зброї 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 
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 
вогнепальної зброї та вибухових  речовин.

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

Що треба зробити?
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ 

ЗІ  ЗБРОЄЮ

74

КІЛЬКІСТЬ  
ЗАРЕЄСТРОВАНОЇ ЗБРОЇ

ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З  
ВИБУХІВКОЮ

ВИЛУЧЕНО 
ВИБУХІВКИ (кг)/ 

ГРАНАТ (шт)

ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ 
З  ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМИ  

ПРЕДМЕТАМИ

ВИЛУЧЕНО  
НЕЗАКОННОЇ ЗБРОЇ

ОДИНИЦЬ 
БОЄПРИПАСІВ 

ВИЛУЧЕНО 

ДОБРОВІЛЬНО ЗДАНО  
ЗБРОЇ, ВИБУХІВКИ

0 0 / 7 20

7067 20 1432 94
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Взаємодія з 
населенням . 

Заходи, 
спрямовані на 

підвищення 
довіри 

громадян

- Збільшити кількість позитивних контактів 
поліції та населення району. 

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

- Покращити інформування жертв злочинів 
про хід розслідування їх справ.

- Підвищити якість спілкування поліцейських з 
громадянами.

- Підвищити якість інформування громади про 
безпекову ситуацію та роботу районного 
управління поліції.

Що треба зробити?

КІЛЬКІСТЬ КОНТАКТІВ ПОЛІЦІЇ
З НАСЕЛЕННЯМ

УЧАСТЬ У МІСЦЕВИХ 
РОБОЧИХ ГРУПАХ

З ПУБЛІЧНОЇ (ГРОМАДСЬКОЇ)  
БЕЗПЕКИ

КІЛЬКІСТЬ СКАРГ 
НА РОБОТУ ПОЛІЦІЇ42

45734
6

КІЛЬКІСТЬ ЗАЛУЧЕНЬ  
ГРОМАДСЬКИХ 
ФОРМУВАНЬ З ОГП НА 
ОХОРОНУ ПУБЛІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ ТА ПОРЯДКУ

243



Довіра 
громадян

КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКИХ ПРИЙНЯЛИ 
НАЧАЛЬНИКИ НА ПРИЙОМАХ

Начальником районного управління поліції 
здійснювався виступ  на телебаченні,  де 
інформував населення про стан криміногенної 
обстановки в місті, за участю керівництва РУП 
проводилися зустрічі з представниками ЗМІ та 
громадськості.
Проведено 10 екскурсій з учнями навчальних 
закладів міста та району, під час яких 
роз'яснено дітям вимоги Закону України «Про 
Національну поліцію» , а також із 
старшокласниками проведено 
профорієнтацінійну роботу із роз'ясненням 
переваг вступу до ВНЗ системи МВС із 
специфічними умовами навчання.

Щоб запобігти травмуванню дітей на дорогах 
з ініціативи начальника районного управління 
поліції поліцейські провели вуличну акцію 
«Будь помітним на дорозі!», « Дорожня 
абетка», «Безпечна дорога до школи», 
«Безпечне літо», також проведено навчання із 
вивчення правил дорожнього руху України з 
вихованцями дошкільних навчальних 
закладів, шкіл  та ліцеїв.

УНІКАЛЬНІ ПРИКЛАДИ

СПІЛЬНИХ ДІЙ ПОЛІЦІЇ ТА ГРОМАДИ

(ТОЛОКИ, СПОРТ, АУДИТ БЕЗПЕКИ 

ТОЩО)

59

ЗУСТРІЧЕЙ З НАСЕЛЕННЯМ  
КЕРІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ59

МАТЕРІАЛІВ
ПРО РОБОТУ ПОЛІЦІЇ  
У ЗМІ / ІНТЕРНЕТІ

255

509
ПРИЙНЯТО ЗВЕРНЕНЬ 

ГРОМАДЯН

ОПРАЦЬОВАНО / 
УЖИТО ЗАХОДІВ

509/509

Здійснюється ретельний 
розгляд кожного звернення та 
приймається обґрунтоване 
рішення.

Частина звернень 
розглядається за участю  
представників громадськості.
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Персонал
поліції

314
КІЛЬКІСТЬ 

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

ЗАДІЯНО У ЗАХОДАХ, КРІМ 
ОСНОВНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ

Крім виконання прямих 
функціональних обов’язків, 
працівники  районного управління 
поліції постійно залучаються до 
несення служби на блокпостах та 
охорони адміністративних будівель, 
а також чергування  на вокзалах  та 
до охорони публічного порядку під 
час  масових заходів, а також 
відряджалися у східні області 
України, де проходять активні 
бойові дії

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

ПРОБЛЕМИ З ПЕРСОНАЛОМ

З початку 2022 року після введення 
правового режиму воєнного стану  в 
середньому за добу до охорони 
публічного порядку залучалося  30 
працівників поліції, 16 
військовослужбовців Національної 
гвардії України та 30 
військовослужбовців  територіальної 
оборони ЗСУ, які несли службу в 
спільних нарядах з працівниками 
поліції на вулицях міст та сіл території 
обслуговування та підтримували 
публічну безпеку та спокій громадян.

ДОДАНІ СИЛИ

НЕКОМЛЕКТ. НАВАНТАЖЕННЯ НА
ОДНОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

236
ЧОЛОВІКИ

78

225

ЖІНКИ

З ДОСВІДОМ 
РОБОТИ ПОНАД
3 РОКИ

Некомплект складає 29 працівників 
(8,1 % ), з них 21 офіцер та 8 з числа 
сержантського складу.

По районному управлінні поліції 
найбільше не вистачає  слідчих  (8 
вакансій, що складає 36 % зі штатної 
кількості СВ), що створює додаткове 
навантаження на працівників 
слідчого відділу Мукачівського РУП.

За звітний період звільнено 7 осіб, з 
них  – 1 за власним бажанням,  3 – у 
зв’язку з досягненням пенсійного 
віку, 3 – за порушення дисципліни.
Підібрано та зареєстровано 29 
кандидатів на навчання та участі в 
конкурсах на заміщення вакантних 
посад.

До дисциплінарної відповідальності притягнуто 
155 працівників. Серед них:

18 – за порушення законодавства у сфері 
розгляду звернень громадян;

6 – за нетактовну та грубу поведінку під час 
спілкування з громадянами;
8 – за порушення дисципліни,  із яких 3 
працівників звільнено;

58 – за невиконання вимог кримінального 
процесуального законодавства;
65 – за інші порушення службової дисципліни.

Покарано. За що?

Загалом заохочено 55 працівників поліції.
Серед них:

12 – за розкриття тяжких злочинів;
2 – за врятування життя людей;
41 – за сумлінне виконання службових 
обов'язків.

Серед заохочень – премії, почесні грамоти, 
подяки від органів влади та місцевого 
самоврядування.

Нагороджено, заохочено. За що? 

ПРОБЛЕМИ З ПЕРСОНАЛОМ
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Нагальні 
потреби поліції

ЧОГО ПОТРЕБУЄ ПОЛІЦІЯ?

- Включити до Програми профілактики 
злочинності на 2023 рік придбання:
комп’ютерної техніки,    багатофункціо-

нальних пристроїв,  принтерів, відео-

камер, канцелярських товарів, офісних 

меблів, енергозберігаючих ламп 

освітлення, службових автомобілів.

- Передбачити фінансування на 
обслуговування та ремонт комп’ютерної
техніки, відеоспостереження, 
транспортних засобів, ремонт та 
реставрацію даху, поточний ремонт 
адміністративної  будівлі  районного 
управління поліції.

- Залучити допомогу органів місцевого 
самоврядування до вирішення  
нагальних потреб поліції,  відкриття 
нових поліцейських станцій для 
забезпечення безпекового середовища 
у  територіальних громадах.

Як планується вирішувати 

проблеми?

1. Забезпечити подальшу розбудову 

комплексної системи безпеки 

«Безпечне Закарпаття» на території 

обслуговування.

2. Збільшення камер 

відеоспостереження на території 

обслуговування, в тому числі таких, 

що мають функцію розпізнання 

номерних знаків транспортних 

засобів. 

3. Здійснення  поточного ремонту 

адміністративної будівлі РУП.

4. Придбання комп’ютерної техніки,      

багатофункціональних пристроїв,   

принтерів, канцелярських товарів, 

камер відеоспостереження, офісних 

меблів, енергозберігаючих ламп 

освітлення.

5. Співпраця з ОТГ щодо відкриття 

нових поліцейських станцій.

6. Придбання 2 службових

автомобілів для потреб 

поліцейських офіцерів громади, 

які обслуговують Мукачівську  ТГ.

7. Обслуговування та ремонт  

транспортних засобів.

8. Ремонт та реставрація даху 

адмінбудівлі (заміна покрівлі даху, 

заміна дерев’яних конструкцій, 

заміна водовідводу).

10. Вирішення питання щодо   

забезпечення житлом сімей 

поліцейських шляхом участі у  

державній програмі «єОселя»-

іпотека під 3%.


