
НАЦІОНАЛЬНА 

ПОЛІЦІЯ 

ЗВІТ НАЧАЛЬНИКА ГУНП 

В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ 



01 Повідомлення 
громадян 



Повідомлення 
громадян 

1 018 624 
КІЛЬКІСТЬ ПОВІДОМЛЕНЬ 

ПОВІДОМЛЕНЬ  
ПРИЙНЯТО ТА 
ОБРОБЛЕНО 
ПРОТЯГОМ 2 хв 

636 352 10  
сек. 

ПРИЗНАЧЕНО 
НАРЯДІВ 
ПОЛІЦІЇ 

263 1116 

ЗЛОЧИНІВ 
ЗАРЕЄСТРОВАНО 

17 798 
АДМІНПРАВОПОРУШЕНЬ 

ВИЯВЛЕНО ТА ПРИПИНЕНО 

148 460 

5108 РОЗКРИТО ТЯЖКИХ 
ЗЛОЧИНІВ 

396 РОЗКРИТО ОСОБЛИВО 
ТЯЖКИХ ЗЛОЧИНІВ 

Середній час прибуття наряду поліції з 

моменту отримання повідомлення на лінію 

«102»- 13 хв. 49 сек. 
 

Швидкість прибуття поліції на 

місце події 

Вбивства – 0,7%  

Тяжкі тілесні ушкодження – 0,9% 

Розбої – 0,3% 

Пограбування – 1,8% 

Крадіжки – 25,9% 

Незаконні заволодіння транспортними 
засобами – 0,6% 

Шахрайства – 11,2% 

Незаконне поводження зі зброєю – 3% 

Наркозлочини – 16,8% 

Структура повідомлень за видами 



02 Воєнні 
злочини 



Воєнний стан 

ЗАРЕЄСТРОВАНО 
ВНУТРІШНЬО-
ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ 

338 тис. 

ВІДПРАЦЬОВАНО 
ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 177 тис. 

4,5 млн ПЕРЕВІРЕНО ОСІБ НА 
БЛОК-ПОСТАХ 

2,5 млн ПЕРЕВІРЕНО АВТОМОБІЛІВ НА 
БЛОК-ПОСТАХ 

Задокументовано 5 тисяч 718 
кваліфікованих злочинів, безпосередньо 
пов’язаних з воєнним станом. 
Зокрема, 2 036 – за фактами посягання на 
територіальну цілісність і 
недоторканність України (ст. 110 КК 
України), 3 640 – порушень законів та 
звичаїв війни (ст. 438 КК України), 37 – за 
фактами колабораційної діяльності    
(111-1 КК України) та 5 інших, пов’язаних 
з воєнними діями.  
 

Злочини, пов’язані з воєнним 

станом 

За усіма фактами порушень законів 
та звичаїв війни відкриті кримінальні 
провадження. Слідчі поліції 
проводять комплексні процесуальні 
та слідчі дії, призначені судові 
експертизи. 
 
 

З початку запровадження воєнного 
стану відпрацьовано понад 56 тисяч 
підозрілих осіб на причетність до 
диверсійно-розвідувальної 
діяльності.  

На території області встановлено  
блокпости, де до несення служби 
залучаються поліцейські з метою 
виявлення фактів незаконного 
перевезення заборонених 
предметів та речовин.  



03 Безпечні 
дороги 



Безпечні 
дороги 

- Перевищення безпечної швидкості. 
- Порушення правил маневрування. 
- Недотримання дистанції. 
- Порушення правил проїзду перехресть 
- Керування транспортним засобом у 
нетверезому стані. 
 

Причини 

85 % ЛЕГКОВІ 

10 % ВАНТАЖНІ 

5 % МОТО 

ЗА ВИДАМИ ТРАНСПОРТУ КОЛИ ЧАСТІШЕ 
ТРАПЛЯЮТЬСЯ? 

10 209 
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ 

ДТП 

ДТП ЗА УЧАСТЮ ДІТЕЙ 

ПОСТРАЖДАЛО ОСІБ 

ЗАГИНУЛО ОСІБ 

ПОСТРАЖДАЛО ДІТЕЙ 

УПРАВЛІННЯ АВТО 
НАПІДПИТКУ (ст. 130 КУпАП) 

4 403 

219 

279 

2 074 

107 

254 

ВИКРАДЕНЬ АВТОМОБІЛІВ 

У світлу пору доби 

МІСЦЯ НАЙБІЛЬШОГО СКУПЧЕННЯ ДТП З 
ПОТЕРПІЛИМИ  

м. Дніпро: 
пр. Слобожанський – вул. Калинова 
м. Новомосковськ: 
вул. Сучкова, 66 
м. Нікополь: 
вул. Електрометалургів, 216 
м. Кривий Ріг: 
вул. Нікопольське шосе, 22 
м. Павлоград: 
вул. Дніпровська – вул. Полтавська 
м. Кам’янське: 
пр. Свободи – вул. Аношкіна 
На автодорогах області: 
а/д М-04 – 224 км 
а/д М-04 – 297 км 
а/д М-18 – 324 км 

Профілактика дорожньо-
транспортного травматизму 
З метою запобігання загибелі та травмування 
людей на вулично-дорожній мережі проведено 
аналіз стану аварійності із встановленням 
основних причин та умов, що призводять до 
скоєння ДТП, зокрема з тяжкими наслідками. 
Забезпечено перерозподіл сил та засобів, 
задіяних до несення служби, з урахуванням 
проведеного аналізу, розташування місць 
концентрації ДТП та аварійно-небезпечних 
ділянок автошляхів. 
Під час проведення інструктажів особового 
складу, особлива увага звертається на 
виявлення та документування таких порушень 
ПДР України, як порушення правил проїзду 
перехресть, керування транспортним засобом у 
нетверезому стані, перевищення встановленої 
швидкості, виїзд на смугу зустрічного руху, 
невиконання сигналів регулювання, порушення 
правил проїзду пішохідних переходів, 
порушення ПДР України пішоходами. 



Безпечні 
дороги 

ПРИКЛАДИ ДТП І ЗАХОДІВ, 
УЖИТИХ ПОЛІЦІЄЮ 

 20.01.2022 о 18.43 невстановлений автомобіль, під керуванням 
невстановленого водія, рухаючись по вул. Бродського с. Вишневе,  Кам’янського 
району, Дніпропетровської області, з боку вул. Темерязєва у напрямку вул. Мічуріна, 
допустив наїзд на велосипедиста, який рухався у зустрічному йому напрямку. В 
результаті ДТП велосипедист, від отриманих травм, помер по дорозі в лікарню. 
Після скоєння ДТП водій автомобіля покинув місце пригоди. 
 Поліція вчасно прибула на місце події, вжила заходів до встановлення 
автомобіля, який знаходився за 40 км. від місця події. В ході огляду автомобіля 
встановлено, що водій пошкодив салон автомобіля застосуванням газової горілки, з 
метою знищення доказів. 
 Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено особу водія, якому 
повідомлено про підозру на підставі великої кількості проведених експертиз та 
процесуальних дій.  
 Водію обрано запобіжних захід у виді тримання під вартою. 
 У ході розслідування з’ясовано всі обставини події, установлено винуватців, 
підготовлено матеріали провадження, які передано до суду для розгляду та 
прийняття рішення. 

-  Продовжити зміни транспортної 
інфраструктури області. 
 
- У місцях концентрації ДТП встановити 
додаткові дорожні знаки, а також за 
можливості 
обмежувачі швидкості («лежачі поліцейські»),  
 
- Забезпечити приведення у належний, 
безпечний стан дорожнього покриття. 
 
- Продовжити запровадження проекту 
автоматичної фіксації порушень правил 
дорожнього руху. 
 
- Відновити або нанести дорожню розмітку, 
у тому числі пішохідних переходів. 
 
- Виділити додаткові зони паркування. 
 

Що треба зробити  

для покращання безпеки руху  



04 Безпечні 
вулиці 



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? 

Типовий злочинець: 
 
- безробітний; 
- чоловічої статі; 
- зловживає алкоголем або наркотиками; 
- раніше притягувався до відповідальності; 
- вік 17 – 40 років. 

Хто злочинці? 

90 
УСТАНОВЛЕНО 
ПОРУШНИКІВ 

ЗААРЕШТОВАНО 

ДРІБНЕ ХУЛІГАНСТВО 

29 

2 758 328 

ПОГРАБУВАННЯ ТА РОЗБІЙ 

390 
УСТАНОВЛЕНО 
ПОРУШНИКІВ 

ЗААРЕШТОВАНО 

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО 

136 

1 млн 012 тис. грн. 

392 
На 17,9% менше, ніж у минулому році, 
вчинено кримінальних правопорушень у 
громадських місцях, у т. ч. на 23,6% на 
вулицях. 



Безпечні вулиці 

МІСЦЯ СКОЄННЯ 
ЗЛОЧИНУ - Збільшити кількість патрулів у темний час доби 

та наблизити їх до місць концентрації таких 
злочинів. 

- Відновити освітлення в місцях, де найчастіше 
скоюють злочини. 

- Продовжити встановлення зовнішніх систем 
відеонагляду з аналітичною складовою в 
місцях, де найчастіше скоюють злочини. 

- Систематично висвітлювати у засобах масової 
інформації приклади злочинів, доводити до 
громадян рекомендації з профілактики таким 
злочинним посяганням. 

- Проводити роз’яснювальну роботу серед 
громадян, у тому числі серед дітей за темами: 
«Як не стати об’єктом злочинного посягання», 
«Первинні дії потерпілого в разі скоєння 
стосовно нього злочину» тощо. 

Що треба зробити? 

ПРИКЛАД ЗЛОЧИНУ Й 
РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ПО НЬОМУ 

16 грудня по спецлінії «102» надійшло 
повідомлення від громадянина про те, 
що дві невідомі особи, погрожуючи 
ножем відкрито заволоділи мобільним 
телефоном, після чого зникли з місця 
події. За скоєння злочину 
поліцейськими «по гарячих слідах» 
встановлені та доставлені до 
відділення поліції жителі 
Синельниківського району. Викрадений 
телефон та знаряддя злочину вилучені. 
Осіб затримано у порядку ст. 208 КПК 
України. 

У місті Дніпро: район площі 
Привокзальної, ринок 
«Озерка»,  проспекти 
Слобожанський та О. Поля, 
вулиці Калинова та Максима 
Дія. 
У місті Кривий Ріг: район 
Соцмісто, мікрорайони 4 та 
5-й Зарічний, Ювілейний. 
У місті Кам’янське: 
 проспект Свободи та вулиця 
Миколенка. 
 У місті Нікополь: 
проспект Трубників, вулиці 
Електрометалургів та 
Шевченка  
У місті Синельникове: 
привокзальні площі станцій 
«Синельникове-1» та 
«Синельникове – 2»; 
У місті Новомосковськ: 
вулиці Гетманська та 
Сучкова. 
 У місті Павлоград: район 
ПЗТО и 40 років Перемоги. 



Безпечні вулиці 

ЗБУТ НАРКОТИКІВ 

- Організувати та провести оперативно-
профілактичні відпрацювання окремих міст та 
районів. 
- Подальша розбудова проектів «Безпечне 
місто», «Поліцейський офіцер громади». 
- Продовжити взаємодію з громадськістю, з 
метою отримання інформації щодо продажу 
контрафактної продукції або розповсюдження 
наркотичних речовин. 
- Уживати дієвих профілактичних заходів щодо 
осіб, які раніше скоювали правопорушення, з 
цією метою збільшити кількість і якість 
проведення 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. 
- Спільно з органами місцевої влади та 
громадськістю забезпечити виявлення та 
припинення місць нелегального продажу 
алкогольних напоїв, так званих «наливайок». 
 

Що треба зробити? 

НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ ПІДОБЛІКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ? 

Місця підвищеної небезпеки: 
- залізничні станції 
- лісосмуги 
- паркові зони  

В області на обліку поліції перебувало 
11 441 особа. 
Серед них: 
- 3 139 раніше засуджених; 

- 8 302 схильних до вчинення 
домашнього насильства 

Заблоковано ряд каналів у 
месенджерах з продажу 
наркотиків. 
Завдяки вжитим 
превентивно-профілактичним 
заходам на території області 
на 42% зменшилась кількість 
задокументованих 
кримінальних 
правопорушень, учинених 
раніше судимими особами.  

НАРКОЗЛОЧИНИ 

401 
ЗЛОЧИНИ, СКОЄНІ В СТАНІ  

АЛКОГОЛЬНОГО СП’ЯНІННЯ 

891 

2 999 

З незаконного обігу вилучено: 245 кг 866 г – 
канабісу, 9 кг 408 г – макової соломи,  
1 кг 023 г – метадону, 121 г – гашишу, 83 г – 
опію, 13 кг 950 г – психотропних речовин,  
13 кг 302 г – нових психоактивних речовин, 
142 г – отруйних та сильнодіючих лікарських 
засобів, 14729 рослин коноплі та 1008 
рослин маку снодійного. 
Накладено арешт на майно підозрюваних на 
суму 6 млн. 149 тис. грн. 
Вилучено майна підозрюваних вартістю                    
1 млн. 948 тис. грн. 



05 Безпечне 
житло, оселя 



Безпечне 
житло, оселя 

КРАДІЖОК 

Квартира 
Приватний будинок 
Інше домоволодіння (дача, гараж) 

Місце скоєння крадіжки 

- вуличне шахрайство; 
-під приводом дзвінків банківських працівників; 
- інтернет шахрайства (під приводом отримання 
доступу до конфіденційних данних громадян, 
під час купівлі товарів через мережу Інтернет 
шляхом здійснення повної передоплати на 
банківський рахунок зловмисника); 
- під приводом надання соціальної допомоги під 
час воєнного стану. 

Види шахрайств 

2 194 ЗААРЕШТОВАНО 

РОЗКРИТО 

ЗАВДАНО ЗБИТКІВ 

3 407 

4 625 

ШАХРАЙСТВА 

90 
ЗААРЕШТОВАНО 

РОЗКРИТО 

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО 

729 

9 млн 427 тис. грн. 

2 000 

Спосіб проникнення 

Вільний доступ 
Злам дверей, воріт, віджим вікон 

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО 

20 млн 637 тис. грн. 

7 млн 077 тис. грн. 

ЗАВДАНО ЗБИТКІВ 37 млн 738 тис. грн. 

- Особи похилого віку. 
- Занадто довірливі люди або такі, які не 
обізнані з особливостями роботи державних 
установ і банків. 
- Людина, яка нехтує правилами зберігання 
особистого майна. 
- Людина, яка шукає занадто «привабливі» 
пропозиції в Інтернеті. 

Типова жертва 



Безпечне 
житло, оселя 

- Систематично висвітлювати у засобах 
масової інформації приклади крадіжок та 
шахрайств, доводити до громадян 
рекомендації з профілактики таким 
злочинним посяганням. 
 
- Проводити роз’яснювальну роботу серед 
громадян, за темами: «Як не стати 
жертвою крадіїв та захистити своє майно», 
«Як не бути ошуканим в Інтернеті» тощо. 
 
-  Роз’яснити громадянам способи захисту 
свого житла, шляхом встановлення 
сигналізацій та маркування особистого 
майна, з метою його швидкого розшуку у 
випадку викрадення. 

Що треба зробити? 

Співробітниками регулярно проводяться профілактичні заходи щодо боротьби із 
майновими злочинами, насамперед крадіжками та шахрайствами.  

 

Проводяться зустрічі та круглі столи із учнями навчальних закладів та 
мешканцями області для роз'яснення ризиків, за яких можна стати жертвою 
злочину. 

 

У засобах масової інформації висвітлюється інформація на тему: «Як не стати 
жертвою шахраїв». 

ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ? 



06 Безпека 
дітей 



Безпека дітей 

Що робила поліція? 

15.12.2022 року о 12 годині  по лінії «102» надійшло повідомлення, 
про те що у місті Дніпро за місцем мешкання 16 річна неповнолітня 
намагалась покінчити життя самогубством, лезом перерізати вени. 
На місці події знаходились інспектори ювенальної превенції, які 
запобігли діям дівчини, щодо подальшої спроби травмування 
дитини, забрали в неї лезо, надали першу медичну допомогу, та 
викликали швидку допомогу. По приїзду швидкої допомоги, 
дівчину оглянули лікарі, ні яких серйозних ушкоджень виявлено не 
було, у дівчини були лише подряпини на руках, госпіталізації 
неповнолітня не потребували. 

ЗЛОЧИН ПРОТИ 
ДІТЕЙ 

341 

ВИПАДКИ ЗНИКНЕННЯ 
ДІТЕЙ 

ЗНИК 

? 

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ   
З ДІТЬМИ 

1 993 

ЗНАЙДЕНО ДІТЕЙ 

СІМЕЙНЕ НАСИЛЬСТВО 
ЗА УЧАСТЮ ДІТЕЙ 

ВИПАДКИ НАКЛАДЕННЯ 
СТЯГНЕННЯ ЗА ПРОДАЖ 
АЛКОГОЛЮ ДІТЯМ 

1 993 

3 

225 

- 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)? 

- Подальша розбудова проектів «Безпечна школа», «Спеціаліст з 
безпеки в освітньому середовищі»; 
- 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? 

До адміністративної відповідальності притягнуто 6 062 осіб, з яких         
1 302 неповнолітніх, зокрема за: 
-  Розпивання алкогольних напоїв (ст. 178 КУпАП) – 604; 
-  Куріння тютюнових виробів (ст. 175-1 КУпАП) – 614; 
-  Доведення неповнолітнього до стану сп’яніння (ст. 180 КУпАП) – 252; 
-  Невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей (ст. 184 

КУпАП) – 2 990. 
 

Задокументовано 225 фактів продажу дітям алкоголю та тютюну. За 
результатами розгляду матеріалів ГУ ДПС застосовано фінансових 
санкцій на суму 1 млн. 887 тис. грн.  та  анульовано 101 ліцензію 
(алкогольні напої – 56, тютюнові вироби – 45). 

 
Здійснено 230 виступів у засобах масової інформації з питань 
профілактики негативних явищ серед молоді, проведено понад 870 
організаційних та практичних заходів правовиховного, 
роз’яснювального, культурно-розважального та спортивного характеру 
(840 висвітлено у ЗМІ),  у яких прийняло участь близько 3 950 дітей. 



07 
Домашнє 
(сімейне) 
насильство 



Домашнє 
(сімейне) 

насильство 
- Продовжити  функціонування груп 
реагування на факти домашнього насильства 
на території області. 

-Провести додаткове навчання з 
працівниками відділу профілактики 
домашнього насильства (разом зі Службою у 
справах дітей, Центром соціальних служб для 
дітей, сім’ї та молоді, громадськими 
організаціями). 

- За участю громадських організацій провести 
комплекс профілактичних заходів з метою 
запобігання та протидії домашньому 
насильству та насильству за ознакою статі. 

- Продовжити використання в діяльності 
поліцейських кімнат, дружніх до дитини для 
опитування постраждалих від домашнього 
насильства. 

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

Що треба зробити? 

НАДІЙШЛО ВИКЛИКІВ 

ВИЇЗДІВ ПОЛІЦІЇ 
НА АДРЕСУ 

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

116 

8 302 

23 307 

СКЛАДЕНО ЗАБОРОННИХ 
ПРИПИСІВ 

ПЕРЕБУВАЄ НА КОНТРОЛІ 
КРИВДНИКІВ 

ПРИТЯГНУТО ДО 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ЗА СТ. 173-2 КУпАП 

100 % 

8 980 

4 924 
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Зброя, 
вибухівка 

- Відпрацювання залізничних вокзалів, у тому числі за 
допомогою метало-детектору, автовокзалів для 
перекриття каналів надходження вогнепальної зброї та 
вибухових  речовин. 
 

- Перевірка осіб на блокпостах та стаціонарних постах, з 
метою недопущення вивозу зброї із зони бойових дій. 
 

- Перевірка власників зброї за місцем проживання. 
 

- Притягнення власників зброї до 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  
ЗІ  ЗБРОЄЮ 

823 

КІЛЬКІСТЬ  
ЗАРЕЄСТРОВАНОЇ ЗБРОЇ 

ПОДІЧ, ПОВ’ЯЗАНА З  
ВИБУХІВКОЮ 

ВИЛУЧЕНО 
ВИБУХІВКИ (КГ) 

ВИЛУЧЕНО  
НЕЗАКОННОЇ ЗБРОЇ 

ОДИНИЦЯ 
БОЄПРИПАСІВ 

ВИЛУЧЕНО  

ДОБРОВІЛЬНО ЗДАНО  
ЗБРОЇ 

401 103,4 кг 

99 844 533 

172 341 

4 432 
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Довіра 
громадян 

- Продовжити реалізацію проекту 
«Поліцейський офіцер громади». 

- Збільшити кількість позитивних контактів 
поліції та населення області.  

- Підвищити якість інформування місцевих 
органів влади та громадян про безпекову 
ситуацію та роботу поліції в області, з цією 
метою систематично проводити робочі 
зустрічі. 

- Залучати громадян до участі в охороні 
публічної (громадської) безпеки. Створити 
різні канали участі, у тому числі через мережу 
Інтернет. 

- Підвищити рівень інформування потерпілих 
осіб про хід розслідування кримінальних 
правопорушень. 

- Покращити якість спілкування поліцейських з 
громадянами. 

Що треба зробити? 

ВІДКРИТО ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 
СТАНЦІЙ 

КІЛЬКІСТЬ СКАРГ  
НА РОБОТУ ПОЛІЦІЇ 

6 784 

3 

38 549 
ПРИЙНЯТО ЗВЕРНЕНЬ 

ГРОМАДЯН 

МАТЕРІАЛІВ 
ПРО РОБОТУ ПОЛІЦІЇ  У ЗМІ / 

ІНТЕРНЕТІ 

6 188 

Здійснюється ретельний розгляд кожного 
звернення та приймається обґрунтоване рішення. 

 

Частина звернень розглядається за участю  
представників громадськості (членів груп 

безпеки). 



Профілактична 
робота 

Проведено 7 заходів із керівництвом. Із 
них  2 брифінги і 5 теле-, радіоефірів. 

ПРИКЛАДИ 

СПІЛЬНИХ ДІЙ ПОЛІЦІЇ ТА 

ГРОМАДИ 

До територіальних відділів освіти і науки, сім`ї, молоді і 
спорту, адміністративних комісій та навчальних закладів 
надіслано 4 750 подань  та інформацій про усунення причин 
і умов, що сприяють поширенню негативних явищ у 
підлітковому середовищі, вчиненню неповнолітніми 
злочинів та правопорушень. 

Здійснено 230 виступів у засобах масової інформації з 
питань профілактики негативних явищ серед молоді, 
проведено понад 870 організаційних та практичних заходів 
правовиховного, роз’яснювального, культурно-
розважального та спортивного характеру (840 висвітлено у 
ЗМІ), у яких прийняло участь близько 3 950 дітей. 
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Персонал 
поліції 

7 667 
КІЛЬКІСТЬ 

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 

ЗАДІЯНО У ЗАХОДАХ, КРІМ 
ОСНОВНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ 

Крім виконання прямих 
функціональних обов’язків, 
працівники  поліції області 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. 
- Значне навантаження, що 
призводить до перевтоми. 
- У окремих підрозділах 
неможливість надавати працівникам 
повноцінний відпочинок згідно з 
трудовим законодавством. 

ПРОБЛЕМИ З ПЕРСОНАЛОМ 

НЕКОМЛЕКТ.  НАВАНТАЖЕННЯ НА 
ОДНОГО  ПОЛІЦЕЙСЬКОГО 

5 616 
ЧОЛОВІКІВ 

2 051 
ЖІНКА 

Некомплект складає 1049 
працівників (12,3 %). 
 
 
За звітний період звільнено 488 осіб, 
з них 376 – за власним бажанням,  82 
– за негативними мотивами, 8 – 
через хворобу, 2 – за віком, 20 – з 
інших причин. 
 
Відправлено на навчання  
779 кандидатів. 

До дисциплінарної відповідальності притягнуто 
2 482  працівника.  
 

Найбільш поширені види порушень:  
- невиконання функціональних обов’язків - 864; 
 
- порушення вимог  щодо реагування на заяви 
та повідомлення – 292; 
 
- не підтримання на достатньому рівні 
підготовки (кваліфікації), необхідної для 
виконання службових повноважень – 212. 

Покарано. За що? 

Загалом заохочено 248 працівників поліції.  
 

Нагороджено, заохочено.  
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Нагальні 
потреби поліції 

ЧОГО ПОТРЕБУЄ ПОЛІЦІЯ? 

- Провести зустрічі з органами 
місцевого самоврядування щодо 
відкриття поліцейських станцій. 
 

- Провести тренінги щодо оптимізації 
соціально-психологічного клімату в 
колективах з метою усунення 
виявлених у ході моніторингу 
проблем. 

 
 

Як планується вирішувати 

проблеми? 

 

1. Вирішити питання матеріально-
технічного стану: обладнання 
комп’ютерною технікою, необхідною 
кількістю автотранспорту, сучасним 
обладнанням. 

2. Організувати забезпечення належними 
житловими умовами та вирішення 
питань покращення соціального захисту 
поліцейських і членів їх сімей. 

3. Здійснити облаштування пандусами 
адміністративних будівель або провести 
їх реконструкцію. 

4. Провести реконструкції існуючих кімнат 
для затриманих в територіальних 
підрозділах, привести їх до вимог 
відомчих нормативно-правових актів. 

5. Спільно з об’єднаними територіальними 
громадами продовжити створення та 
обладнання поліцейських станцій та 
центрів безпеки. 
 
 
 
 

 
 

6. Удосконалити порядок функціонування 
ізоляторів тимчасового тримання з 
урахуванням рекомендацій Європейського 
комітету з протидії тортурам та нелюдському 
або такому, що принижує гідність, 
поводженню чи покаранню (ЄКПТ) із 
забезпечення дотримання прав осіб, які 
перебувають у місцях утримання органів 
поліції. 

7. Створити оптимальні умови оперативно-
службової діяльності та позитивного 
соціально-психологічного клімату в 
колективах 

8. Удосконалити  та поширити на території 
області комплексну інтелектуальну систему 
відеоспостереження з потужною 
аналітичною складовою, а саме 
забезпечення у взаємодії з місцевими 
органами державної влади та місцевого 
самоврядування розширення мережі 
встановлених зовнішніх систем відеонагляду 
з можливістю функції розпізнавання обличчя 
та номерних знаків на транспортних засобах, 
а також автоматичної фіксації порушень 
Правил дорожнього руху. 

 
 




