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Повідомлення
громадян01



ЗЛОЧИНІВ  
ЗАРЕЄСТРОВАНО

16 117

Швидкість прибуття поліції  на 
місце події
Середній час прибуття:
по області – 13,2 хв. 

У відділах поліції створено слідчо-оперативні 
групи, які працюють цілодобово 

Структура повідомлень по видах:

Пограбування – 1,2 %

Розбої – 1,2 %

Крадіжки – 8,1 %

Хуліганство – 2,5 %

Угон – 7,8 %

Шахрайство – 1,0 %

Побиття  - 0,1 %

Сімейне насильство – 7 %

Повідомлення  
громадян

319 191
КІЛЬКІСТЬ  ПОВІДОМЛЕНЬ

ПОВІДОМЛЕНЬ 

ПРИЙНЯТО ТА ОБРОБЛЕНО

ПРОТЯГОМ 2 ХВИЛИН.
263925

ВИЇЗДІВ НА 
МІСЦЕ ПОДІЇ75 811

Розкрито тяжких злочинів 1611

РОЗКРИТО ОСОБЛИВО 
ТЯЖКИХ ЗЛОЧИНІВ

1472
115 432

Адмінправопорушень  
ЗАРЕЄСТРОВАНО



Безпечні 
дороги02



ЗАГИНУЛО  
ОСІБ

УПРАВЛІННЯ АВТО НА  
ПІДПИТКУ (ст. 130 КУпАП)

ПОСТРАЖДАЛО  
ОСІБ

ВАНТАЖНІ

МОТО

68 %

25%

7 %

ЛЕГКОВІ

Безпечні  
дороги

Заходи з покращення
ситуації (саме поліція, у співпраці)

-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

.

ТОП -5 

АВАРІЙНО- НЕБЕЗПЕЧНИХ ДІЛЯНОК

м Житомир:

1.Перехрестя вул. Покровської та 

пр. Незалежності

1.Перехрестя вул. Східної та 

пр. Незалежності

Автомобільні дороги: 

1. Ділянка автомобільної дороги 
міжнародного значення М-06  238 км.

2. Ділянка автомобільної дороги 
міжнародного значення М-21 від 7 по 8 км. 
та від 36 до 37 км.

3. Ділянка автомобільної дороги 
міжнародного значення Н-03 від 5 до 6 км.

У світлу пору доби

КОЛИ ЧАСТІШЕ  
ТРАПЛЯЮТЬСЯ?

ПО ВИДАХ ТРАНСПОРТУ

Причини

-Перевищення швидкості

-Порушення правил маневрування

-Недотримання дистанції

-Проїзд на забороняючий сигнал світлофора

-Порушення правил проїзду перехресть

-Керування транспортним засобо в стані 
алкогольного сп'янінняПОСТРАЖДАЛО  

ДІТЕЙ3,9 ТИС.

ЗАГАЛЬНА  КІЛЬКІСТЬ ДТП

1,2 ТИС.

180

160

2,4 ТИС.

241

ДТП

ЗА УЧАСТІ ДІТЕЙ157

УГОНИ



Що потрібно зробити задля 
покращання безпеки руху

-Провести обговорення змін 
транспортної інфраструктури районів 
вчинення ДТП

-Відновити дорожню розмітку, в тому 
числі пішохідних переходів

-Виділити додаткові зони паркування 
автотранспорту

- Встановити освітлення ділянок 
автомобільних доріг, які проходять 
населеними пунктами області

Безпечні  
дороги

22.09.2019 до Новоград-Волинського відділу поліції надійшло повідомлення
про те, що на 250 км автодороги Київ-Чоп, водій вантажного автомобіля DAF
житель Волинської області, рухаючись у напрямку м. Київ, не впорався із
керуванням та допустив зіткнення із автобусом, сполученням Яремча-Житомир,
який стояв на узбіччі.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди 9 пасажирів автобуса загинули
на місці події. Водія вантажного автомобіля та ще 10 пасажирів автобуса, жителів
м. Житомир, із тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості госпіталізовано
до районного ТМО.

Поліцейські своєчасно прибули на місце події, забезпечили доправлення
постраждалих до лікувального закладу та оформили ДТП.

В ході розслідування з’ясовано обставини події, встановлено винуватця,
підготовлено матеріали справи та передано до суду для розгляду та прийняття
рішення.

ПРИКЛАДИ ДТП
Й РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ПО НИХ



Безпечні
вулиці03



ВСТАНОВЛЕНО  
ПОРУШНИКІВ

190
ХУЛІГАНСТВ

Безпечні  
вулиці

Хто злочинці?

Tиповий злочинець:

-Не працює

-Зловживає алкоголем , наркотиками

-Раніше притягався до відповідальності

-Вік 17 – 38 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, коштовні речіЗАТРИМАНО

360
ПОГРАБУВАННЯ ТА РОЗБІЙ

218 ВСТАНОВЛЕНО  
ПОРУШНИКІВ

202 ЗАТРИМАНО

119

111

2,1 ТИС. ДРІБНЕ 
ХУЛІГАНСТВО



09.09.2019 до Житомирського відділу поліції надійшло

повідомлення від чергового Управління поліції охорони в Житомирській

області про те, що цього ж дня в м. Житомирі троє невідомих, одягнені

у чорні футболки із написом «СБУ» скоїли розбійний напад на

автомобіль, залучений в якості супроводу з працівниками Управління

поліції охорони у Волинській області.

Невідомі особи здійснили декілька пострілів у напрямку

автомобіля, поранивши при цьому поліцейського водія, після чого

заволоділи його табельною вогнепальною зброєю і на автомобілі

поїхали в напрямку центра міста.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру

досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення

передбаченого ст. 187 КК України (розбій).

Цього ж дня поліцейські Головного управління Національної поліції

в Житомирській області у м. Київ затримали двох громадян, причетних
до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення.

ПРИКЛАДИ ЗЛОЧИНІВ  ТА РЕЗУЛЬТАТИ  РОБОТИ ПОЛІЦІЇ Що треба зробити?

-Посилити патрулювання у місцях
життєзабезпечення населення

-Ініціювати перед органами влади та
місцевого самоврядування питання щодо
встановлення камер відеоспостереження у
місцях масового перебування людей та
скоєння злочинів

Безпечні  
вулиці

Центр міста Житомира.

Вул. Київська

Вул. Вітрука

МІСЦЯ СКОЄННЯ  
ЗЛОЧИНІВ



За допомогою 
громадськості виявляються 
факти нелегального 
продажу алкогольних 
напоїв.

З незаконного обігу 
вилучено  понад  300 кг. 
наркотичних речовин. 

Безпечні  
вулиці

ЗЛОЧИНИ, СКОЄНІ В СТАНІ  
АЛКОГОЛЬНОГО СП’ЯНІННЯ

644
НАРКОЗЛОЧИНИ

298
НЕЗАКОННА ТОРГІВЛЯ  
ОКОВИТОЮ

Місця підвищеної небезпеки:

Ринки, вокзали, станції 
міжміського сполучення

НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ

В області на обліку перебуває
понад 6 тис. осіб.

Серед них:

- 1,6 тис. раніше засуджених

- 3,3 тис. сімейних бешкетників

- майже 200 осіб під 
адміністративним наглядом

-1,5 тис. осіб, що засуджені до 
покарання, не пов’язаного з 
позбавленням волі.

ПІДОБЛІКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ

Протягом звітного періоду :

Провела майже 2 тис. відвідувань
за місцем проживання

Проведено близько 6,5 тис. 
профілактичних бесід

ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?

Що треба зробити?

-Забезпечити постійну профілактичну 
роботу з населенням;

- Продовжити контроль за особами, 
які перебувають на обліку;

- Збільшити кількість проведення 
профілактичних перевірок за місцем 
мешкання осіб, які знаходяться на 
обліку;

-Вийти з клопотанням до органів 
влади щодо обмеження продажу 
алкогольних напоїв у період з 20.00
до 10.00 

144



Безпечне  
житло, оселя04



РОЗКРИТО

ЗАТРИМАНО

ШКОДА ЗА ВЧИНЕННІ 
КРИМІНАЛЬНІ 
ПРАВОПОРУШЕННЯ тис. грн.

ВІДШКОДОВАНО тис. грн.11697,73

66475,24

229

203

Безпечне житло,  
оселя

РОЗКРИТО

6,1 ТИС.

КРАДІЖОК

ЗАТРИМАНО

632
ШАХРАЙСТВО

Місце скоєння крадіжки

Квартира

Приватний будинок

Дачі, гаражі

СПОСІБ ПРОНИКНЕННЯ

Вільний доступ

Злам дверей, вікон, воріт

Види шахрайств

-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 

2,4 ТИС.

2,3 ТИС.



Ужито превентивних заходів, у тому числі:

- у центральній, обласній та районній пресі з початку року надруковано понад 2 тис. статей з
роз’ясненнями ризиків за яких можна стати жертвою злочину;

- направлено пропозиції до банківських установ та провайдерів мобільних операторів щодо
посилення заходів безпеки та своєчасного інформування поліції про вчинення протиправних
посягань.

ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?



Безпека
дітей05



Безпека дітей

164
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДІТЕЙ

Що робила поліція?

Складено більше 4,2 тис. адміністративних протоколів.

Відносно дорослих – 3,7 тис.

За невиконання обов’язків по вихованню дітей – 2,3 тис.;

За продаж неповнолітнім спиртних, слабоалкогольних напоїв, тютюнових 

виробів – майже 100;

Розшукано більше 400 безвісно-зниклих неповнолітніх;

В дитячих закладах проведено 1,3 тис. лекцій та бесід на правову тематику та 

щодо дій у разі небезпечних обставин.

Що треба робити іншим  службам (ССД, ЦССДМ)

Постійно здійснювати перевірки умов проживання дітей, не допускати скоєння 

насильства, жорстокого поводження  з дітьми;

Проводити регулярні перевірки за місцем проживання неповнолітніх, які 

перебувають на профілактичному обліку. 

Що треба зробити?
Спільно зі службою у справах дітей  виявляти бездоглядних та безпритульних 

дітей; 

Першочергово реагувати на заяви та повідомлення про факти насильства в сім’ї,  

залучення дітей до неправомірних заходів тощо.

452 ВИПАДКІВ ЗНИКНЕННЯ 
ДІТЕЙ

СІМЕЙНЕ НАСИЛЬСТВО

ЗА УЧАСТІ ДІТЕЙ11

451 ЗНАЙДЕНО ДІТЕЙ

ВИПАДКІВ НАКЛАДЕННЯ 
СТЯГНЕННЯ ЗА ПРОДАЖ 
АЛКОГОЛЮ ДІТЯМ

477



Домашнє  
(сімейне)  
насильство06



Домашнє (сімейне)  
насильство

13,7 ТИС.

ПОСТУПИЛО ВИКЛИКІВ

СКЛАДЕНО  
ЗАБОРОННИХ ПРИПИСІВ

761

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?

- Силами підрозділів ювенальної превенції 
посилити контроль та збільшити кількість 
відвідувань дітей за місцем проживання, 
навчання, з метою попередження та 
профілактики фактів  насильства відносно 
дітей;

-Продовжити роботу груп реагування на 
повідомлення про сімейне насильство, 
зазначену ділянку роботи вважати  
пріоритетним напрямком службової 
діяльності

ПРИТЯГНУТО ДО

АДМІН.ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ЗА СТ.173-2 КУпАП
168

100%

14

640



Зброя, 
вибухівка07



5
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ  

ЗБРОЄЮ

1
ПОДІЇ, 

ПОВ’ЯЗАНІ З  
ВИБУХІВКОЮ

3
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З  

ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМИ  
ПРЕДМЕТАМИ

ПОНАД 28 ТИС.

КІЛЬКІСТЬ  З
АРЕЄСТРОВАНОЇ ЗБРОЇ

34
ВИЛУЧЕНО  

НЕЗАКОННОЇ 
ЗБРОЇ

496
ДОБРОВІЛЬНО ЗДАНО  

ЗБРОЇ, ВИБУХІВКИ

Зброя, вибухівка

Що треба зробити?

- Посилити контроль за дотриманням правил 
зберігання та поводження зі зброєю;

- Здійснювати додаткові заходи з 
інформування громадян про 
передбачену відповідальність  за 
допущені порушення.

Поліцейські заходи

- Постійне проведення відпрацювань вокзалів; 

- Перевірка власників зброї за місцем 
проживання;

- Ужиття заходів реагування до порушників-
власників зброї;

- Анулювання дозволів на право зберігання 
зброї за порушення власниками чинного 
законодавства.

12
КІЛОГРАМ 
ВИБУХІВКИ 
ВИЛУЧЕНО 

4,7 ТИС.

ОДИНИЦЬ БОЄПРИПАСІВ 
ВИЛУЧЕНО 



Довіра 
громадян08



Довіра громадян
Що треба зробити?

-Збільшити кількість позитивних 
контактів поліції та населення; 

-Залучати громадян до участі в 
охороні громадської безпеки;

-Покращити якість інформування 
громади про безпекову ситуацію та 
результати роботи поліції перед 
населенням.

КІЛЬКІСТЬ СКАРГ  НА 
РОБОТУ ПОЛІЦІЇ

УЧАСТЬ У МІСЦЕВИХ 

РОБОЧИХ ГРУПАХ

З ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЙ, БРИФІНГІВ  
ТА КРУГЛИХ СТОЛІВ З 
АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ

1,3 ТИС.

127.
28

ДОВІРА ДО ПОЛІЦІЇ

41,7 %



Взаємодія поліції та громади. Заходи,  
спрямовані на підвищення довіри

18184
ОПРАЦЬОВАНО /  
ВЖИТО ЗАХОДІВ

За кожним зверненням 
проводиться ретельний 
розгляд та приймається 
обґрунтоване рішення

МАТЕРІАЛ
ПРО РОБОТУ ПОЛІЦІЇ  
У ЗМІ/ІНТЕРНЕТІ

5,3 ТИС.

ЗУСТРІЧЕЙ З НАСЕЛЕННЯМ  
КЕРІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ1,8 ТИС.

25 ВИЇЗНИХ ПРИЙОМІВ

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

Начальник поліції виступає перед громадою, 
інформує населення про стан криміногенної
обстановки.

Постійно здійснюється інформування населення 
про стан розкриття, розслідування злочинів, що 
мають резонансні ознаки.

Здійснюється інформування органів влади та 
громадськості про стан протидії злочинності на 
пріоритетних напрямках роботи.

КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКИХ ПРИЙНЯЛИ 

НАЧАЛЬНИК ГУНП/ДІЛЬНИЧНІ 

НА ПРИЙОМАХ ГРОМАДЯН

462/41,2 ТИС.

ПРИЙНЯТО ЗВЕРНЕНЬ

ГРОМАДЯН

18,1 ТИС.
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Покарано. За що?

До дисциплінарної відповідальності  
притягнено 1,1 тис. працівників. Серед них:

87– за порушення інструкції з організації 
реагування на заяви та повідомлення

434 - неналежне виконання посадових 
обов'язків

120 - за невиконання вимог кримінально-
процесуального законодавства

Персонал  
поліції

З ДОСВІДОМ 
РОБОТИ БІЛЬШ 
НІЖ 3 РОКИ

ЧОЛОВІКИ

ЖІНКИ

НЕКОМЛЕКТ.  НАВАНТАЖЕННЯ 
НА ОДНОГО  ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

Некомплект складає 351 
працівник (13,4 %)

Найбільше не вистачає 
працівників груп реагування 
патрульної поліції (15 %).

За звітний період звільнено 190 
осіб, з них: 133 – за власним 
бажанням,  27  - за порушення 
дисципліни

Відправлено на навчання 145 
кандидатів

Нагороджено, заохочено.  

За що?
Заохочено 135 працівників поліції. 

Серед заохочень – премії, почесні грамоти, подяки 
від голови Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України, голови обласної державної 
адміністрації та міського голови. 

1789

576

1641КІЛЬКІСТЬ

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

2365
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Нагальні потреби  
поліції

Чого потребує поліція?

Як планується вирішувати
проблеми?

-надано пропозиції про включення до 
програми соціального та економічного 
розвитку області питання правоохоронної 
діяльності; 

- підготовлено та надано пропозиції до 
Стратегії розвитку регіону на 2020-2023 
роки;

-пропозиції з покращання правоохоронних 
заходів розглядались на засіданнях 
відповідних галузевих постійних комісій 
обласної ради.

1. Забезпечення безпеки особового складу шляхом вдосконалення
якості проведення спеціальних вибухотехнічних робіт, закупівлі
рентгенівських установок, спеціалізованих роботизованих комплексів.

2. Закупівлі автотранспорту для спеціалізованих підрозділів та
дільничних офіцерів поліції.

3. Виділення та облаштування службових приміщень (поліцейських
станцій).




