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Повідомлення 
громадян

9 786
КІЛЬКІСТЬ ПОВІДОМЛЕНЬ

ВИЇЗДІВ НА МІСЦЕ 
ПОДІЇ

8 232

ЗЛОЧИНІВ 
ЗАРЕЄСТРОВАНО

684
АДМІНПРАВОПОРУШЕНЬ 

ЗАРЕЄСТРОВАНО

14 250

131
РОЗКРИТО ТЯЖКИХ ТА 
ОСОБЛИВО ТЯЖКИХ 
ЗЛОЧИНІВ

Швидкість прибуття поліції на 

місце події

Пограбування – 0,04 % 

Розбої – 0,04%

Виявлення  незаконної зброї – 1%

Крадіжки – 66,2 % 

Хуліганство – 0,3% 

Шахрайство – 8,6 %

Домашнє насильство – 14,2 %

ДТП з травмованими – 10,0 %

ДТП без  травмованих – 15,1 %

Структура повідомлень за видами

Середній час прибуття нарядами: 
- ГРПП у місті - 08 хв. 43 сек.
- ГРПП у районі – 15 хв. 44 сек.

В районному відділі поліції щоденно по
району заступає 5 нарядів ГРПП, 1 наряд СОГ
та 1 спільний наряд із УПО.
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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.

- Встановлення дорожніх знаків, які 
обмежують швидкість руху на аварійно-
небезпечних відрізках автодороги.

Заходи з покращення ситуації 

(саме поліція, у співпраці)

28,8 % ЛЕГКОВІ

7,2 % ВАНТАЖНІ

64,0 % ВЕЛО/МОТО

ЗА ВИДАМИ ТРАНСПОРТУКОЛИ ЧАСТІШЕ 
ТРАПЛЯЮТЬСЯ?

ТОП 
АВАРІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ДІЛЯНОК

364
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ 

ДТП

ДТП ЗА УЧАСТЮ ДІТЕЙ

ПОСТРАЖДАЛО ОСІБ

ЗАГИНУЛО ОСІБ

ПОСТРАЖДАЛО ДІТЕЙ

УПРАВЛІННЯ АВТО 
НАПІДПИТКУ (ст. 130 КУпАП)362

21

18

107

14

21

ВИКРАДЕНЬ АВТОМОБІЛІВ

У темну пору доби
Відрізки доріг:
1. м. Тячів - смт.Буштино.
2. с. Тересва – смт. Солотвино.
3. смт. Дубове – смт. Усть-Чорна – с. Лопухів.



Безпечні 
дороги

ПРИКЛАДИ ДТП І ЗАХОДІВ, 
УЖИТИХ ПОЛІЦІЄЮ

- Обговорити зміни транспортної
інфраструктури міста.

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

- Виділити додаткові зони паркування.

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

- Встановити додаткові камери фіксування
швидкісного режиму.

Що треба зробити 

для покращання безпеки руху 

на території обслуговування
25 вересня 2022 року, до чергової частини Тячівського РВП по спецлінії «102»

надійшло повідомлення, що в с. Калини Тячівського району трапилась дорожньо –

транспортна пригода з потерпілими за участі двох мотоциклів. Негайно на місце події

виїхала група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Тячівського РВП.

На місці події було виявлено два мотоцикли без державної реєстрації, з ознаками

дорожньо – транспортної пригоди. Водіїв мотоциклів на місці пригоди не було. Зі слів

свідків та очевидців водіїв мотоциклів доставлено каретою швидкої медичної допомоги у

медичний заклад.

Вжитими оперативно – розшуковими заходами та слідчими діями працівниками

Тячівського РВП було встановлено, що 17.09.2022 року в с. Калини Тячівського району,

неповнолітній громадянин «К», перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, сів за кермо

свого мотоцикла, без державного номерного знаку, рухаючись у напрямку с. Ганичі, зі

швидкістю біля 80км/год., тобто перевищуючи максимально дозволену швидкість у

населеному пункті, не впоравшись з керування допустив наїзд на їдучий у попутному

напрямку мопед під керуванням громадянина «М». Водій мопеда громадянин «М»

внаслідок отриманих травм помер у кареті швидкої медичної допомоги по дорозі до

лікарні.

Працівниками поліції водія мотоцикла, громадянина «К» – винуватця ДТП було

встановлено та затримано у порядку ст. 208 КПК. Досудове розслідування по

вищевказаному кримінальному провадженню по факту ДТП закінчено та скеровано на

розгляд суду.
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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 кримінальної

відповідальності;
- неповнолітні особи з неблагополучних сімей;
- вік 16– 55 років.

Хто злочинці?

6
УСТАНОВЛЕНО 
ПОРУШНИКІВ

ДРІБНЕ ХУЛІГАНСТВО

0

126

ПОГРАБУВАННЯ ТА РОЗБІЙ

5
УСТАНОВЛЕНО 
ПОРУШНИКІВ

СПРИЧИНЕНО ЗБИТКІВ 

2

445 000 грн.

41 000 грн.

5

ВІДШКОДОВАНО

ЗАТРИМАНО ОСІБ В 
ПОРЯДКУ СТ.208 КПК

ЗАТРИМАНО ОСІБ В 
ПОРЯДКУ СТ.208 КПК



Безпечні вулиці

МІСЦЕ СКОЄННЯ 
ЗЛОЧИНУ

смт. Буштино, вулиці
Головна;
Борканюка.

с. Бедевля, вул. Вайнагія

- 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

21 травня 2022 року, до чергової частини Тячівського РВП по спецлінії «102» надійшло

повідомлення, від громадянки «Б», що в с. Красна, Тячівського району неподалік

магазину «АБЦ» невідома особа відносно неї вчинила грабіж.

Негайно на місце події виїхала група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна

група Тячівського РВП.

На місці події було з'ясовано, що невстановлена особа на очах у свідків, відкрито

заволоділа жіночою сумкою потерпілої в якій знаходились грошові кошти 20 700 гривень

та втік у невідомому напрямку.

Вжитими оперативно – розшуковими заходами та слідчими діями працівниками

Тячівського РВП було встановлено особу – грабіжника, ним виявився місцевий житель

с. Красна «Ц», який зловживав алкогольними напоями. Досудове розслідування по

кримінальному провадженню відносно громадянина «Ц по факту грабежу закінчено та

скеровано на розгляд суду. Сумочку з грошовими коштами повернуто потерпілій.



Безпечні вулиці

За допомогою громадськості
виявлено нелегальний продаж
алкогольних напоїв.
Партію контрафактного алкоголю
вилучено.

З незаконного обігу
вилучено 159 г наркотичних
речовин ,
також вилучено 14 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;
- смт. Солотвино;
- смт. Дубове.

Протягом звітного періоду:
- здійснено 3020 відвідувань 
за місцем проживання;
- проведено 
2154  профілактичних бесід.

НАРКОЗЛОЧИНИ

24
ЗЛОЧИНИ, СКОЄНІ В СТАНІ  

АЛКОГОЛЬНОГО СП’ЯНІННЯ

40

На території обслуговування на
обліку поліції перебувають 64 особи.

Серед них:
- 32 раніше засуджених;
- 32 сімейних бешкетників;
- 5 особи під адміністративним

наглядом;
- 27 осіб, які формально

підпадають під дію Закону України
«Про адміністративний нагляд».
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Безпечне 
житло, оселя

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.
- Нібито за звільнення близьких людей від
відповідальності.

Види шахрайства

12

РОЗКРИТО

ЗАВДАНО ЗБИТКІВ

43

26

ШАХРАЙСТВ

0

РОЗКРИТО

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО

3

13 000 грн.

35

Спосіб проникнення
Вільний доступ
Злам дверей, вікон, воріт

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО

2 450 000 грн.

2 486 000 грн.

ЗАВДАНО ЗБИТКІВ2 114 000 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

96 КРАДІЖКИ (загальна 
кількість)

ЗАТРИМАНО ОСІБ В 
ПОРЯДКУ СТ.208 КПК

ЗАТРИМАНО ОСІБ В 
ПОРЯДКУ СТ.208 КПК



Безпечне 
житло, оселя

- 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 12 запитів до
банківських установ у рамках
розслідувань.

Надіслано 41 запитів до
мобільних операторів.

ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?

Висвітлено в засобах
масової інформації
роз’яснення ризиків, за яких
можна стати жертвою
злочину

Завдяки сумлінному ставленню
до виконання службових
обов'язків, проведеними
оперативно-розшуковими
заходами силами працівників
Тячівського РВП всього розкрито 43
крадіжки із 96 скоєних протягом
2022 року, що складає 72,8% з
числа зареєстрованих .
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Безпека дітей
Складено 101 адміністративних протоколів:
- стосовно дорослих – 99;
- за невиконання обов’язків з виховання дітей – 91;
- за продаж неповнолітнім спиртних, слабоалкогольних напоїв,
тютюнових виробів – 7;
- за доведення неповнолітнього до стану сп’яніння – 7;
- Розшукано 32 неповнолітніх, зниклих безвісти.
У дитячих закладах проведено 150 лекцій і бесід на правову
тематику, щодо профілактики булінгу та як діяти в разі виявлення
вибухонебезпечних предметів.

Що робила поліція?

26.11.2022 о 18.21 надійшло повідомлення, що
25.11.2022 біля 11.00 годин неповнолітня Т. 2010 р.н.,
вийшла з дому і пішла в невідомому напрямку. До
теперішнього часу місце її знаходження не відоме. На місце
події направлено СОГ та ГРПП, крім того сформовано
додаткові наряди з числа працівників поліції та членів
громадських формувань. Вжитими заходами було
встановлено місцезнаходження безвісно відсутньої
неповнолітньої гр. Т. та доставлено до її місця проживання,
жертвою злочину не стала її життю і здоров'ю нічого не
загрожує. З неповнолітньою проведено профілактичну
бесіду, щодо не допущення такої поведінки у подальшому.

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ 
ДІТЕЙ

24

ВИПАДКІВ ЗНИКНЕННЯ 
ДІТЕЙ

ЗНИК

?

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ  
З ДІТЬМИ

32

ЗНАЙДЕНО ДІТЕЙ

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДІТЕЙ

СІМЕЙНЕ НАСИЛЬСТВО
ЗА УЧАСТЮ ДІТЕЙ

ВИПАДКИ НАКЛАДЕННЯ 
СТЯГНЕННЯ ЗА ПРОДАЖ 
АЛКОГОЛЮ ДІТЯМ

32

18

2

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

14

81

1524

СКЛАДЕНО ЗАБОРОННИХ 
ПРИПИСІВ

ПРОВЕДЕНО ПРОФІЛАКТИЧНИХ  
БЕСІД НА ТЕМУ ДОМАШНЬОГО  
НАСИЛЬСТВА

ПРИТЯГНУТО ДО
АДМІНІСТРАТИВНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ЗА СТ. 173-2 КУпАП

100 %

155

932
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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 з місця
проведення бойових дій.

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

Що треба зробити?
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ 

ЗІ  ЗБРОЄЮ

10

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 / 0 0

2318 6 74 0
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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 ПОЛІЦІЇ48

18 254
15

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

195



Довіра 
громадян

КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКИХ ПРИЙНЯЛИ 
НАЧАЛЬНИКИ НА ПРИЙОМАХ

Начальником районного відділу

поліції здійснювався виступ на сесії

Тячівської районної ради та сесії

Тячівської ОТГ, де інформував

населення про стан криміногенної

обстановки в районі та місті, за участю

керівництва РВП проводилися зустрічі з

представниками ЗМІ та громадськості.

Проведено 11 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 відділу поліції поліцейські

постійно проводять навчання із вивчення

правил дорожнього руху України з учнями

ЗОШ Тячівського району.

УНІКАЛЬНІ ПРИКЛАДИ

СПІЛЬНИХ ДІЙ ПОЛІЦІЇ ТА ГРОМАДИ

(ТОЛОКИ, СПОРТ, АУДИТ БЕЗПЕКИ

ТОЩО)

67

ЗУСТРІЧЕЙ З НАСЕЛЕННЯМ  
КЕРІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ12

МАТЕРІАЛІВ
ПРО РОБОТУ ПОЛІЦІЇ  
У ЗМІ / ІНТЕРНЕТІ

254

148
ПРИЙНЯТО ЗВЕРНЕНЬ 

ГРОМАДЯН

ОПРАЦЬОВАНО / 
УЖИТО ЗАХОДІВ

148/148

Здійснюється ретельний 
розгляд кожного звернення та 
приймається обґрунтоване 
рішення.

Частина звернень 
розглядається за участю  
представників громадськості.
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Персонал
поліції

137
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.

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

ПРОБЛЕМИ З ПЕРСОНАЛОМ

НЕКОМЛЕКТ. НАВАНТАЖЕННЯ НА
ОДНОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

113
ЧОЛОВІКИ

24

112

ЖІНКИ

З ДОСВІДОМ 
РОБОТИ ПОНАД
3 РОКИ

Некомплект складає 20
працівника (31,4 % ).

По районному управлінні поліції
найбільше не вистачає блоку
превентивної діяльності (14,2 % зі
штатної кількості), що створює
додаткове навантаження на
працівників – один дільничний
обслуговує 4 населені пункти на
території району.

За звітний період звільнено 4
особи, з них – 2 за власним
бажанням, 2 – за порушення
дисципліни.

Відправлено на навчання
1 кандидат.

Загалом заохочено 15 працівників поліції.
Серед них:

4 – за розкриття тяжких злочинів;
11 – 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? У відповідності до «Програми

профілактики злочинності на 2021-2025

роки» придбати автомобілі для

поліцейських офіцерів громад Усть-

Чорнянської, Буштинської та Нересницької

територіальних громад.

Створити та обладнати поліцейські

станції в смт. Нересниця, а також в с.

Вонігово.

Забезпечити участь працівників поліції

у тренінгах із запобігання та профілактики

вчинення домашнім насильствам.

Протягом першого кварталу 2023 року

завершити проведення капітального

ремонту першого поверху адміністратвиної

будівлі Тячівського РВП у відповідності до

технічного завдання із запровадження

«CUSTODY RECORDS».

Як планується вирішувати 

проблеми?

1. Забезпечити подальшу розбудову

комплексної системи безпеки

«Безпечне Закарпаття» на території

обслуговування.

2. Придбати службові автомобілі для

поліцейських офіцерів громад Усть-

Чорнянської, Буштинської та

Нересницької територіальних громад.

3. Створити та обладнати поліцейські

станції в смт. Нересниця, а також в с.

Вонігово.

4. Удосконалити навички працівників

поліції з деескалації конфліктів.

5. Підвищити кваліфікацію працівників

поліції у сфері профілактики

правопорушень щодо вчинення

домашнього насильства.

5. Співпраця з ОТГ щодо відкриття

нових поліцейських станцій.

6. Впровадити в дію систему

«CUSTODY RECORDS».


